
Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για ασφάλεια προϊόντων 
πλην τροφίμων (RAPEX)

- Εβδομαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων μέσω RAPEX  –

Αναφορά 18 - 2013

No. Κοινοποιούσα 
χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα

1
A12/0542/13

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Μοτοσικλέτα

Μάρκα: Husaberg

Όνομα: TE 125, TE 250 
και TE 300

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
TE 125, TE 250 και TE 
300

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Μοτοσικλέτα 
125cc, 250cc και 300cc.

Χώρα προέλευσης: 
Άγνωστη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυματισμοί

Στο επάνω μέρος του 
πλαισίου της λαβής 
του γκαζιού, υπάρχει 
ο κίνδυνος ο 
σωλήνας 
τροφοδοσίας να  βγει 
από τον ενδιάμεσο 
κύλινδρο και να 
παραμένει 
κολλημένος μεταξύ 
του κυλίνδρου και 
του σασί, 
αναστέλλοντας 
πιθανώς την 
τροφοδοσία βενζίνης 
και προκαλώντας 
απώλεια του ελέγχου.

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανομέα της 
Husaberg στη 
χώρα μας, 
αφορά 3 
μοτοσικλέτες, 
οι οποίες θα 
ελεγχθούν και 
θα 
επισκευασθούν 
πριν την 
παράδοσή τους 
στους τελικούς 
ιδιοκτήτες.

2
A12/0543/13

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Σετ όπλο 
παιχνίδι

Μάρκα: Dimasa

Όνομα: The smurfs dance 
party

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Ref 194-1321m και 194-
8889

Πνιγμός

Οι βεντούζες μπορεί 
εύκολα να 
αποσπαστούν από τα 
βλήματα και θα 
μπορούσαν μικρά 
παιδιά να τις βάλουν 
στο στόμα και να 
αποφράξουν τους 
αεραγωγούς. 

Επιπλέον 
απουσιάζουν οι 

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.



Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
84350941326 και 
843501098895

Περιγραφή:
1. Αστυνομικό σετ, σε 
συσκευασία μπλίστερ, με 
2 όπλα με αξεσουάρ. Σετ 
όπλων με βλήματα με 
βεντούζες. 
2. Συσκευασία μπλίστερ 
με τουφέκι και αξεσουάρ: 
χειροπέδες, αστυνομικό 
σήμα και βλήματα με 
βεντούζες

Χώρα προέλευσης: Κίνα

προειδοποιήσεις και η 
απαιτούμενη από το 
πρότυπο επισήμανση.  

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

3
A12/0544/13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Μαγνητικό 
παιχνίδι

Μάρκα: neoClicks - 
Magnetic Brainpuzzle

Όνομα: How to…?

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Magnetic brain puzzle 
book with magnetic 
spheres

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
9789081897105, ISBN 
978-90-818971-0-5

Περιγραφή: Μαύρο 
βιβλίο με 216 
μαγνητικές, μεταλλικές 
σφαίρες. Η μαύρη 

Πνιγμός και 
τραυματισμοί  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού 
καθώς, μικρά 
κομμάτια μπορούν 
εύκολα να 
καταποθούν από τα 
παιδιά. Επιπλέον 
ενέχει κίνδυνο 
τραυματισμών  
(απόφραξη εντέρου) 
καθώς οι μαγνήτες 
φέρουν υψηλό δείκτη 
μαγνητικής ροής και 
στην περίπτωση που 
περισσότεροι από 
ένας μαγνήτες 
καταποθούν μπορεί 
να έλκονται μεταξύ 
τους μέσω των 
τοιχωμάτων του 
εντέρου 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.



συσκευασία φέρει σε 
κόκκινο την ονομασία: 
“How to...?” και ηλικιακή 
προειδοποίηση για παιδιά 
κάτω των 3 ετών.  

Χώρα προέλευσης: 
Άγνωστη

προκαλώντας 
διάτρηση ή 
απόφραξη.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία 
Ασφάλειας 
Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN71-1. 

4
A12/0545/13

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσματα και 
είδη μόδας

Προϊόν: Βρεφικά 
ενδύματα

Μάρκα: Zara

Όνομα: Zara baby

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
8574/508 / 61907

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
8574508505180

Περιγραφή: Καρό 
βρεφικό πουκάμισο. Η 
ετικέτα αναγράφει "Zara 
baby", το μοντέλο, το 
barcode και μέγεθος.

Χώρα προέλευσης: 
Μπαγκλαντές

Πνιγμός

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού 
καθώς το κουμπί την 
μανσέτα μπορεί να 
αποσπαστεί και τα 
παιδιά θα μπορούσαν 
να το βάλουν στο 
στόμα και να το 
καταπιούν.  

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
ισπανικά σύνορα.

Σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανομέα στην 
Ελλάδα, οι 
πατρίδες, που 
έχουν 
κυκλοφορήσει 
στην Ελληνική 
αγορά, είναι 
διαφορετικές 
από αυτές της 
κοινοποίησης. 
Οι εισαχθείσες 
στην Ελλάδα 
παρτίδες έχουν 
ελεγχθεί 
εργαστηριακά 
και έχουν 
βρεθεί 
σύμφωνες με το 
σχετικό 
πρότυπο.

5
A12/0546/13

ΕΣΘΟΝΙΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Πλαστικές 
κούκλες

Χημικός

Το παιχνίδι ενέχει 
χημικό κίνδυνο 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 



Μάρκα: Άγνωστη

Όνομα: Modern Girl, 
Pretty Girl

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
NO.TB203

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
4894302000358

Περιγραφή: Το σετ 
αποτελείται από μια 
κούκλα και δύο 
κουκλίστικα φορέματα 
σε κρεμάστρες. Το 
κεφάλι της κούκλας είναι 
από εύκαμπτο πλαστικό. 
Φοράει ροζ φόρεμα και 
παπούτσια. Το παιχνίδι 
συσκευάζεται σε κουτί 
με παράθυρο έκθεσης και 
αναγράφει “Modern Girl”, 
“Pretty Girl”. Μέγεθος 
κουτιού 18 x14 x 4 cm 
περίπου και κούκλας 11 
cm μήκος.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

καθώς περιέχει 
38.5%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.

προϊόντος από 
την αγορά και 
ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

6
A12/0547/13

ΕΛΛΑΔΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Πλαστικό 
παιχνίδι

Μάρκα: Άγνωστη

Χημικός

Το παιχνίδι ενέχει 
χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει  
12.3% κατά βάρος δι 

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 



Όνομα: Soft Racer

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
218/4

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
808986062186

Περιγραφή: Παιχνίδι - 
σετ από 4 μηχανές 
τρένου για μικρά παιδιά, 
κατασκευασμένες από 
μαλακό πλαστικό υλικό. 
Αποτελείται από δύο 
μεγάλες μηχανές (μία με 
μπλε σώμα και 
πορτοκαλί τροχούς και 
μία με πράσινο σώμα και 
μπλε τροχούς) και δύο 
μικρότερες (μία με 
κόκκινο σώμα και 
πράσινους τροχούς και 
μία με κίτρινο σώμα και 
μωβ τροχούς). Το 
παιχνίδι συσκευάζεται σε 
μπλε χάρτινο κουτί, με 
παράθυρο έκθεσης 
διακοσμημένο  με 
κίτρινο, σκούρο μπλε και 
κόκκινα αστέρια.  Η 
συσκευασία αναγράφει 
“4 pack Soft Racer. Touch 
me! Squeeze me!” και 
φέρει τον ηλικιακό 
περιορισμό “12M+”.

Χώρα προέλευσης: Χονγκ 
Κονγκ

(2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP).
Επιπλέον περιέχει  
0.7% κατά βάρος δι-
ισοεννεΰλιο-φθαλικό 
εστέρα (DINP).

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.

αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα με εντολή 
του Γενικού 
Χημείου του 
Κράτους.



7
A12/0548/13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Επιβατικό όχημα

Μάρκα: Honda

Όνομα: Pilot, MDX, 
Legend, Odyssey, 
Elysion, Step Wagon

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Τύπος: YF1. Η ανάκληση 
αφορά οχήματα που 
κατασκευάστηκαν το 
2005.

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Επιβατικό 
αυτοκίνητο.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυματισμοί

Εξαιτίας ενός 
ελαττωματικού 
συστατικού στο 
ηλεκτρονικό σύστημα 
VSA (Vehicle Stability 
Assist, Υποβοήθηση 
σταθερότητας 
οχήματος), ενδέχεται 
να ενεργοποιηθούν 
λανθασμένα τα 
φρένα. Αν ο οδηγός 
φρενάρει κατά τη 
διάρκεια της 
λανθασμένης αυτής 
λειτουργίας, το 
σύστημα VSA θα 
ενεργοποιήσει την 
υποβοήθηση των 
φρένων. Αυτή η 
αναπάντεχη και μη 
χρειαζούμενη 
υποβοήθηση αυξάνει 
τον κίνδυνο 
πρόκλησης 
ατυχήματος.

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Honda στη 
χώρα μας, δεν 
αφορά οχήματα, 
που έχουν 
εισαχθεί από 
την επίσημη 
αντιπροσωπεία.

8
A12/0549/13

ΑΥΣΤΡΙΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Μοτοσικλέτα

Μάρκα: Motobi

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός 
μοντέλου:DFE50GY, 
αριθμός τύπου έγκρισης 
e13*2002/24*0552*00

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: 
Μοτοσικλέτα.

Χώρα προέλευσης: 
Γερμανία

ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυματισμοί

Ο μοχλός του φρένου 
στη δεξιά χειρολαβή 
είναι με τέτοιο τρόπο 
εγκατεστημένος 
ώστε δεν 
επιτυγχάνεται η 
αναγκαία δύναμη 
πέδησης στον 
μπροστινό τροχό. 
Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε ατύχημα.

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

9
A12/0550/13

ΕΛΛΑΔΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Επιβατικό 

Τραυματισμοί

Υπάρχει το 
ενδεχόμενο να μην 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 



αυτοκίνητο

Μάρκα: Volkswagen

Όνομα: UP!

Τύπος/αριθμός μοντέλου:

Η ανάκληση αφορά 
οχήματα του έτους 2013 
που κατασκευάστηκαν 
μεταξύ Ιανουαρίου και 
Μαρτίου 2013.

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Επιβατικό 
αυτοκίνητο.

Χώρα προέλευσης: 
Γερμανία

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ενεργοποιηθεί η 
προειδοποιητική 
λυχνία του 
συστήματος 
αερόσακων στον 
πίνακα οργάνων, εάν 
εμφανισθεί 
δυσλειτουργία των 
αισθητήρων 
πλευρικής 
σύγκρουσης.
Εφόσον υπάρχει 
δυσλειτουργία των 
αισθητήρων 
πλευρικής 
σύγκρουσης, δεν 
διασφαλίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις 
η ορθή – έγκαιρη 
ενεργοποίηση του 
συστήματος 
προεντατήρων και 
πλευρικών 
αερόσακων.

προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Volkswagen στη 
χώρα μας, 
αφορά 120 
οχήματα, εκ 
των οποίων τα 
63 έχουν 
παραδοθεί 
στους τελικούς 
ιδιοκτήτες 
τους, οι οποίοι 
θα ενημερωθούν 
μέσω 
προσωπικών 
επιστολών.
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A12/0551/13

ΕΛΛΑΔΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Επιβατικό 
αυτοκίνητο

Μάρκα: Seat

Name: Mii

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Mii (AA). Η ανάκληση 
αφορά συγκεκριμένα 
μοντέλα οχημάτων έτους 
2013, με VINs από AA / 
DD 320365 έως AA / DD 
324562.

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Επιβατικό 
αυτοκίνητο.

Χώρα προέλευσης: 
Ισπανία

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυματισμοί 

Ενδέχεται ο 
εγκέφαλος του 
αερόσακου να έχει  
εγκατασταθεί με 
λανθασμένη 
παραμετροποίηση. 
Εάν ο εγκέφαλος δεν 
είναι σωστά 
παραμετροποιημέ-
νος, η λειτουργία 
διάγνωσης των 
αισθητήρων 
πλευρικής 
πρόσκρουσης είναι 
απενεργοποιημένη. 
Ως εκ τούτου, 
πιθανές ανωμαλίες 
του συστήματος δεν 
μπορούν να 
εντοπιστούν στο 
σύστημα πλευρικών 
αερόσακων. 
Επομένως, η 
προειδοποιητική 
λυχνία δεν 
προειδοποιεί για 
πιθανές ανωμαλίες.

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Seat στη χώρα 
μας, αφορά 60 
οχήματα, οι 
ιδιοκτήτες των 
οποίων θα 
ενημερωθούν 
μέσω 
προσωπικών 
επιστολών.

11 ΗΝΩΜΕΝΟ 
Κατηγορία: Παιχνίδια Πνιγμός Εθελοντικά 

μέτρα:



A12/0552/13 ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Προϊόν: Σετ 
κουδουνίστρα

Μάρκα: Beile

Όνομα: Baby Sway Bell

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
4004-3

Περιγραφή: Η 
συσκευασία περιέχει  4 
κουδουνίστρες για μωρά 
σε σχήμα ποδιού, χεριού, 
στρογγυλή και προσώπου 
με φτερά. Είναι 
κατασκευασμένες από 
εύθραυστο υλικό με 
περιστρεφόμενες μπάλες 
που περιέχουν μικρές 
χάντρες.  Χρώματα: 
μωβ, μπλε, πράσινο και 
ροζ. Συσκευάζεται σε 
διαφανές πλαστικό υλικό 
που κλείνει με 
χρωματιστά τυπωμένο 
χαρτόνι, που φέρει τις 
ενδείξεις "Baby Sway 
Bell" και "Baby Shakes 
Bell".

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού 
καθώς μπορεί εύκολα 
να σπάσει 
απελευθερώνοντας 
μικρά κομμάτια που 
μπορεί να 
καταποθούν από τα 
μικρά παιδιά.  
Επιπλέον περιέχει 
αντιφατικές 
ηλικιακές 
προειδοποιήσεις επί 
της συσκευασίας. 

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

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.

12
A12/0553/13

ΙΣΠΑΝΙΑ
Κατηγορία: Παιχνίδια

Προϊόν: Παιχνίδι 
ξυλόφωνο

Μάρκα: Ioen

Όνομα:
1. Automobile knocks 
xylophone
2. 12 tone strawberry qin

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
HXD001, HXD002, 
HXD003

Πνιγμός και 
στραγγαλισμός

Τα προϊόντα ενέχουν 
κίνδυνο πνιγμού 
καθώς 
δημιουργούνται 
μικρά κομμάτια που 
μπορεί εύκολα να 
καταποθούν από τα 
παιδιά.

Το κορδόνι του 
ξυλοφώνου είναι πολύ 
μεγάλου μήκους και 

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.



Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
6296681902885

Περιγραφή: Ξυλόφωνα με 
5, 8 και 12 νότες. Το ένα 
είναι εγκατεστημένο σε 
φορτηγό. Συσκευασία: 
χάρτινο κουτί με ένδειξη 
'Wooden Toys'.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

γι αυτό ενέχει και 
τον κίνδυνο του 
στραγγαλισμού.  

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

13
A12/0554/13

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατηγορία: Αθλητικός 
εξοπλισμός/ Χόμπι

Προϊόν: Ηλεκτρικό 
αναδιπλούμενο ποδήλατο

Μάρκα: e-4motion

Όνομα: Pedelec25

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Folding bicycle Pedelec25 
e-4motion

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Ύψος 
πλαισίου 42 cm, 
μεταξόνιο 91 cm, βάρος 
16 kg, μέγιστο συνολικό 
φορτίο 105 kg. Κίνηση: 
μπροστινός κινητήρας, 
24 V, 3-ταχύτητες, 
φρένα: μπροστά – V 
Brake Promax, πίσω – 
Rollerbrake.

Τραυματισμοί

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
τραυματισμών καθώς 
ο μπροστινός τροχός 
μπορεί να κοπεί κατά 
τη χρήση ενέχοντας 
κίνδυνο πτώσης. Το 
σύστημα πέδησης 
είναι ακατάλληλο για 
το συνολικό βάρος 
του προϊόντος. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία 
Μηχανημάτων και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 15194. 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.



Χώρα προέλευσης: 
Άγνωστη

14
A12/0555/13

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Φορτιστής 
ταξιδίου

Μάρκα: Rb Mobile

Όνομα: Travel Charger 
for Z320i

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
ST-099A10

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Φορτιστής 
ταξιδίου για κινητό, 3-
ακίδες, για το μοντέλο 
Z320i (ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ).

Η συσκευασία 
αποτελείται από μαύρο 
και λευκό χάρτινο κουτί 
που φέρει την μάρκα και 
την φωτογραφία του 
φορτιστή. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία και 
πυρκαγιά

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας και 
πυρκαγιάς καθώς:

- Ο μετασχηματιστής 
δεν έχει σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί 
ώστε να διασφαλίζει 
προστασία από 
προβλέψιμους 
κινδύνους. Οι 
εσωτερικές 
συνδέσεις βασίζονται 
σε κολλήσεις ώστε να 
παραμείνουν στη 
θέση τους. Η 
χαλάρωση του 
σύρματος θα 
μπορούσε να μειώσει 
τις αποστάσεις και 
τα διάκενα ερπυσμού. 

- Ο μετασχηματιστής 
φέρει ακίδες 
ακατάλληλου 
μεγέθους και 
απαιτείται 
υπερβολική δύναμη 
για να εισέλθει και να 
εξέλθει ο 
μετασχηματιστής 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.



από την πρίζα. Ως 
συνέπεια μπορεί να 
προκληθεί μηχανική 
βλάβη στον 
μετασχηματιστή και 
ο χρήστης μπορεί να 
έχει πρόσβαση στα 
ηλεκτροφόρα 
τμήματα.  

Επιπλέον το προϊόν 
φέρει ακατάλληλη 
σήμανση και δεν 
παρέχει πληροφορίες 
χρήσης.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 61558 και το 
Βρετανικό πρότυπο 
1363. 

15
A12/0556/13

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήματα

Προϊόν: Ελαφρύ 
επαγγελματικό όχημα - 
αγροτικό

Μάρκα: Mitsubishi

Όνομα: L200

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
L200 (KA4T/KB4T), MY: 
2012 - 2013.

Περιγραφή: Περίοδος 
παραγωγής: 28 Ιουλίου 
2011 – 3 Νοεμβρίου 2011 
και 1 Δεκεμβρίου 2011 – 
11 Οκτωβρίου 2012.

Χώρα προέλευσης: 
Ταϊλάνδη

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Τραυματισμοί

Σε ορισμένα 
οχήματα, μπορεί να  
φράξει το φίλτρο 
κατακράτησης 
μικροσωματιδίων 
(Diesel Particulate 
Filter) και να 
προκαλέσει χαμηλή 
απόδοση κινητήρα, 
ασταθές ρελαντί ή 
και την ενεργοποίηση 
της ενδεικτικής 
λυχνίας βλάβης. Η 
υπερβολική ποσότητα 
αιθάλης, η οποία 
φράζει το φίλτρο, 
μπορεί να προκληθεί 
από ακατάλληλη 
ποσότητα ψεκασμού 
καυσίμου ή από 
ακατάλληλη σύνδεση 
του ακροδέκτη του 
αισθητήρα ροής 
εισερχόμενου αέρα 
(AFS).

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Mitsubishi στη 
χώρα μας, 
αφορά 73 
οχήματα, οι 
ιδιοκτήτες των 
οποίων θα 
ενημερωθούν 
μέσω 
προσωπικών 
επιστολών.

16
A12/0557/13

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Φορτιστής 
ταξιδίου

Μάρκα: Άγνωστη

Ηλεκτροπληξία και 
πυρκαγιά

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας και 
πυρκαγιάς καθώς:

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.



Όνομα: Mobile

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
TC98A

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Φορτιστής 
ταξιδίου για κινητό 3-
ακίδων για το μοντέλο 
E530 (ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ). Η 
συσκευασία είναι χάρτινο 
κουτί σε μαύρο και λευκό 
χρώμα με την ένδειξη 
'Mobile'.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

- Ο μετασχηματιστής 
δεν φέρει κατάλληλη 
μόνωση μεταξύ των 
κυκλωμάτων εισόδου 
και εξόδου. 

- Οι εσωτερικές 
συνδέσεις βασίζονται 
πάνω σε 
συγκολλήσεις για να 
παραμείνουν στη 
θέση τους. Η 
χαλάρωση του 
σύρματος θα 
μπορούσε να μειώσει 
τις αποστάσεις και 
τα διάκενα ερπυσμού.

- Ο μετασχηματιστής 
φέρει ακατάλληλου 
μεγέθους ακίδες και 
απαιτείται επιπλέον 
δύναμη να εισέλθει 
και να εξέλθει ο 
μετασχηματιστής 
από την πρίζα. Ως 
συνέπεια, αυτό θα 
μπορούσε να 
οδηγήσει σε βλάβη 
της πρίζας, 
προκαλώντας 
υπερθέρμανση ή 
μηχανική βλάβη του 
μετασχηματιστή, με 
αποτέλεσμα τα 
ηλεκτροφόρα μέρη να 
εκτίθενται στον 
χρήστη. 

Επιπλέον το προϊόν 
φέρει ακατάλληλη 
σήμανση και δεν 
παρέχει πληροφορίες 
χρήσης.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 61558 και το 
Βρετανικό πρότυπο 
1363. 

17
A12/0558/13

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Αλυσίδες με 
φωτάκια

Προϊόν: Καλώδιο με 
φωτάκια

Εγκαύματα και 
ηλεκτροπληξία

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο εγκαυμάτων 

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από 



Μάρκα: MK

Όνομα: Mains connector 
set

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Mοντέλο: 244-001 (DLG-
2W-E)

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 9 
120010 820663

Περιγραφή: Αλυσίδα-
καλώδιο με φωτάκια 
«φτιάξτο μόνος σου» σε 
διαφανή πλαστική 
σακούλα.

Χώρα προέλευσης: 
Άγνωστη

και ηλεκτροπληξίας 
καθώς:

- όταν ο χρήστης 
φτιάχνει την αλυσίδα 
με τα φωτάκια τα 
ηλεκτροφόρα μέρη 
γίνονται προσβάσιμα. 

- Το τελικό προϊόν 
δεν προστατεύεται 
κατάλληλα από την 
υγρασία.

- Οι επαφές των 
ακίδων του καλωδίου 
με τα φωτάκια μπορεί 
να υπερθερμανθούν. 

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

την αγορά και 
ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

18
A12/0559/13

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσματα και 
είδη μόδας

Προϊόν: Ψεύτικα νύχια

Μάρκα: Άγνωστη

Όνομα: Nail Art Beds Set

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 

Χημικός

Τα προϊόντα ενέχουν 
χημικό κίνδυνο 
καθώς η κόλλα 
περιέχει διβουτυλ-
φθαλικό εστέρα 
(DBP).

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά και 
προειδοποίηση 
των 
καταναλωτών για 
τους κινδύνους.



Item No.CH-1103-01 
1000 A

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode:
8809271033067

Περιγραφή: Σετ από  10 
κίτρινα πλαστικά νύχια 
με διακοσμήσεις.  Το 
προϊόν συσκευάζεται σε 
διακοσμημένο χάρτινο 
κουτί με διαφανές 
παράθυρο έκθεσης και 
περιέχει ένα σωληνάριο 
κόλλας με λευκό καπάκι, 
ένα μικρό σωληνάριο με 
πορτοκαλί υγρό, μια 
βούρτσα και ένα κουτί με 
πολύχρωμες γυαλιστερές 
χάντρες και ραβδάκια.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

19
A12/0560/13

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ 

Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσματα και 
είδη μόδας

Προϊόν: Ψεύτικα νύχια

Μάρκα: Meilu Series

Όνομα: Design Nails Nail 
Art. Beautiful Nails of 
Charming Ladies

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Series #A-01

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Σετ από 10 
λευκά πλαστικά νύχια με 
πορτοκαλί σωληνάριο 
κόλλας.  Συσκευάζεται 
σε πλαστική σακούλα 
μέσα σε μωβ χαρτόνι με 
διαφανές παράθυρο 
έκθεσης. 

Χημικός

Τα προϊόντα ενέχουν 
χημικό κίνδυνο 
καθώς η κόλλα 
περιέχει διβουτυλ-
φθαλικό εστέρα 
(DBP).

Υποχρεωτικά 
μέτρα:

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά και 
προειδοποίηση 
των 
καταναλωτών για 
τους κινδύνους.



Χώρα προέλευσης: Κίνα

20
A12/0561/13

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές και εξοπλισμός

Προϊόν: Φορτιστής 
ταξιδίου

Μάρκα: RB Mobile

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
TC98A

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Φορτιστής 
ταξιδίου με 3 ακίδες για 
κινητό για το μοντέλο 
BENQ-SIES68 (ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ). Η 
συσκευασία αποτελείται 
από μαύρο και λευκό 
χάρτινο κουτί που φέρει 
την μάρκα και την 
εικόνα του φορτιστή.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Ηλεκτροπληξία και 
πυρκαγιά

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας και 
πυρκαγιάς καθώς:

- Ο μετασχηματιστής 
δεν φέρει κατάλληλη 
μόνωση μεταξύ των 
κυκλωμάτων εισόδου 
και εξόδου.         
- Οι εσωτερικές 
συνδέσεις βασίζονται 
σε συγκολλήσεις για 
να παραμείνουν στη 
θέση τους. Η 
χαλάρωση του 
σύρματος θα 
μπορούσε να μειώσει 
τις αποστάσεις και 
τα διάκενα ερπυσμού.

Επιπλέον το προϊόν 
φέρει ακατάλληλη 
σήμανση και δεν 
παρέχει πληροφορίες 
χρήσης.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 61558 και το 
Βρετανικό πρότυπο 
1363. 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες.

21
A12/0563/13

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Κατηγορία: Εξοπλισμός 
επικοινωνίας και μέσων 
μαζικής ενημέρωσης

Προϊόν: Ψηφιακή κάμερα

Μάρκα: Kodak

Όνομα: ZX5

Τύπος/αριθμός μοντέλου: 

Ηλεκτροπληξία και 
πυρκαγιά 

Το πάνω μέρος του 
καλωδίου κλείνει 
χωρίς βίδα. Έτσι ο 
χρήστης έχει 
πρόσβαση στα 
ηλεκτροφόρα μέρη. 
Το καλώδιο ρεύματος 
μπορεί να 

Εθελοντικά 
μέτρα:

Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες και 
προσωρινή 
απαγόρευση της 
προμήθειας και 
διάθεσης του 



ZX5 (όλα τα χρώματα)

Αριθμός 
παρτίδας /Barcode: 
Άγνωστος

Περιγραφή: Ψηφιακή 
κάμερα με πλαστικό 
καλώδιο ρεύματος USB 
με φις 3 ακίδων. Σχετικά 
με το καλώδιο: αριθμός 
μοντέλου A1299, "Power 
Adaptor", Emerson 
Network Power 
(ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ). 
Το καλώδιο ρεύματος 
δεν είχε αρχικά 
συσκευαστεί από την 
Kodak.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

υπερθερμανθεί κατά 
τη χρήση.  

Έχει αναφερθεί ένα 
περιστατικό.

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με 
την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης. 

προϊόντος. 


