
 
 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
                                                                                 
                  

               
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ημερομηνία:  Τρίτη, 12 Απριλίου 2011 
 
Θέμα: Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του 
συστήματος RAPEX 
 
 
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου τις Κοινοποιήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εβδομάδα 14 έως 18 Μαρτίου 2011 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 

υποχρεώσεών 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 Καταναλωτή (Γ.Γ.Κ.) έχει καθιερώσει τη δημοσίευση των εβδομαδιαίων 

κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX) στην ελληνική 

γλώσσα, όπως μεταφέρθηκαν στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Κ. στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.efpolis.gr. 

             

http://www.efpolis.gr/


Η Γ.Γ.Κ. προβαίνει στη δημοσίευση 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.Κ. θα επιβάλλει 

αυστηρές διοικητικές κυρώσεις με βάση το Νόμο 2251/94 σε όλους όσους εμπλέκονται στην 

αλυσίδα διακίνησης των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά. 

 

 

 
 



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

- Εβδομαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων μέσω RAPEX  – 

Αναφορά 12 – 2011 

Διόρθωση 
Η κοινοποίηση 1763/10 από την έκθεση 48 του 2010 τροποποιήθηκε και να αφαιρέθηκε από 
την ιστοσελίδα του RAPEX μετά από πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση 
κινδύνου που υπέβαλαν οι κοινοποιούσες αρχές. 

No. 
 

Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 
από την 

Κοινοποιούσα 
χώρα 

1 
0251/11 

ΓΑΛΛΙΑ  Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές 

Προϊόν: Δείκτες λέιζερ disco 
φως "λέιζερ Disco Effect" 

Μάρκα: Ibiza 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
LAS 130 RG multi. 

Περιγραφή: Μαύρο 
μεταλλικό disco φως λέιζερ 
με το βραχίονα για 
ανάρτηση. Το προϊόν δεν 
προορίζεται για 
συγκεκριμένη 
επαγγελματική χρήση. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Βλάβη στην όραση 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης βλαβών στην 
όραση επειδή: 

- Είναι προϊόν λέιζερ 
κατηγορίας 3R.  

- Δεν υπάρχει ετικέτα 
προειδοποίησης για έκθεση 
σε λέιζερ πάνω στη 
συσκευή. 

- Δεν υπάρχουν οδηγίες 
και προειδοποιήσεις για 
την ασφαλή χρήση του. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τη 
σχετική εθνική νομοθεσία 
και το σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 60825.  

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά και 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές 



2 
0252/11 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα 

Προϊόν: All Terrain Vehicle 
DS 450 

Μάρκα: Can-Am 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Τύπος: B αριθμός μοντέλου: 
DS 450 εγκρίσεις ΕΚ τύπου: 
e13 * 2002/24 * 0274 * 00 

Περιγραφή: Τα οχήματα που 
εμπλέκονται 
κατασκευάστηκαν το 2009. 

Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης τραυματισμών, 
καθώς οι ενδείξεις στο 
ταχύμετρο είναι ανακριβείς 
(έως και 30% 
χαμηλότερες από την 
πραγματική ταχύτητα). 
Αυτό σημαίνει ότι τα 
οχήματα μπορούν να 
κινηθούν με ταχύτητες 
πάνω από το επιτρεπτό 
όριο, αυξάνοντας έτσι τον 
κίνδυνο ατυχήματος.  

Εθελούσιες 
διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον 
κατασκευαστή. 
 
Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
δήλωση του  
διανομέα της 
Can-Am στη 
χώρα μας, δεν 
αφορά 
οχήματα, που 
έχουν εισαχθεί 
από την 
επίσημη 
αντιπροσωπεία.

3 
0253/11 

ΓΑΛΛΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Λούτρινο παιχνίδι 
κουνέλι 

Μάρκα: Playkids 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Κωδικός: 23100024 

Περιγραφή: Μπλε μαλακό 
παιχνίδι σε μορφή κουνελιού 
γεμάτο με χάντρες. 

Χώρα προέλευσης: 
Δημοκρατία της Κορέας 

 

 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πνιγμού καθώς οι χάντρες 
που χρησιμοποιούνται ως 
υλικά πλήρωσης είναι 
μικρά τεμάχια και θα 
μπορούσαν να τα 
προσεγγίσουν παιδιά 
ηλικίας κάτω των 3 ετών. 

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

 

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά και 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές 
μέσω του 
εισαγωγέα. 

4 
0254/11 

ΙΤΑΛΙΑ  Κατηγορία: Προϊόντα που 
μοιάζουν με τρόφιμα 

Προϊόν: Χρωματιστές 
χάντρες από γέλη "Perline 
Gel Clear" 

Πνιγμός και Τραυματισμοί 

Τα προϊόντα ενέχουν 
κίνδυνο πνιγμού και 
τραυματισμών, λόγω της 
παραπλανητικής εμφάνισή 
τους. Φαίνονται 

Κατάσχεση των 
προϊόντων από 
τις αρχές. 



Μάρκα: Photo Beads 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item Νο: 86145, bar code: 
8018318861451 

Περιγραφή: Διακοσμητικές 
χάντρες. Η συσκευασία είναι 
κατασκευασμένη από 
μαλακό πλαστικό, σε 
διάφορα χρώματα - ροζ, 
κίτρινο, ανοικτό και σκούρο 
μπλε - που περιέχει 10 g 
υγροσκοπικές χάντρες από 
ένα χρώμα. Υπάρχει μια 
φωτογραφία ενός 
λουλουδιού σε ένα γυάλινο 
μπολ γεμάτο στρογγυλά και 
χρωματιστά στοιχεία. Στην 
κορυφή, υπάρχουν οι λέξεις 
"PHOTO BEADS, for flower 
arrangements and plants". 
Στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας, γίνεται 
περιγραφή του προϊόντος 
"αντικατάσταση για χώμα 
για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης των φυτών σπίτι, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ενισχύσει συνθέσεις 
λουλουδιών", το συστατικό 
(πολυακρυλικό νάτριο), τις 
οδηγίες χρήσης και 
προειδοποιήσεις: "Να 
φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά! Δεν είναι ένα προϊόν 
διατροφής", τον κώδικα του 
προϊόντος, το bar code και 
τα στοιχεία του εισαγωγέα 
στην Ιταλία. 

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

 

πανομοιότυπα με μούρα, 
σταφίδες, αλλά και με 
γλυκά (γλυκόριζας για το 
μαύρα και φρούτων για 
εκείνα σε άλλα χρώματα). 
Επιπλέον, αναπτύσσονται 
με ταχείς ρυθμούς κατά 
την επαφή με το νερό και 
μπορεί, σε κατά λάθος 
κατάποση, να φράξουν το 
έντερο ή, αν εισέλθουν 
στην αναπνευστική οδό, 
παρεμποδίσουν μερικώς ή 
πλήρως τη διέλευση του 
αέρα, με αποτέλεσμα 
αναπνευστική δυσχέρεια 
και / ή ασφυξία. 

Τα προϊόντα δεν 
συμμορφώνονται με την 
Οδηγία 87/357/EEC για 
προϊόντα τα οποία 
εμφανίζονται με 
διαφορετική από την 
πραγματική τους μορφή 
και θέτουν έτσι σε κίνδυνο 
την υγεία ή ασφάλεια των 
καταναλωτών.  

 



5 
0255/11 

ΙΤΑΛΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Χαλί παζλ  

Μάρκα: Giocattoli Paggio 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Article 81957, Barcode 8 
032605 81 9574, No  
T3501-1001/6B3-S Article 
81958, Barcode 8 032605 
81 9581, No T3501-
1002/6B3-S 

Περιγραφή: Χρωματιστά 
χαλί παζλ με αριθμούς ή 
γράμματα σε διάφορα 
χρώματα, τυλιγμένα σε 
διαφανές πλαστικό με μια 
ετικέτα που φέρει το 
εμπορικό σήμα, τα στοιχεία 
του εισαγωγέα, τη χώρα 
προοέλευσης, το σύμβολο 
ανακύκλωσης, το σήμα CE 
και το ακόλουθο κείμενο 
προειδοποίησης: "Προσοχή! 
κίνδυνος πνιγμού. Περιέχει 
μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο 
για παιδιά ηλικίας κάτω των 
36 μηνών". Στο επάνω 
μέρος είναι μια διαφορετική 
ένδειξη ηλικίας ομάδας 
στόχου "10 + m". 

Χώρα προέλευσης: Μαλαισία

 

 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πνιγμού, καθώς περιέχει 
μικρά κομμάτια που 
μπορούν να 
αποκολληθούν με ευκολία 
από το χαλί. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς την 
Οδηγία Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 71.  

 

Ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές με 
εντολή των 
αρχών.  

6 
0256/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ  Κατηγορία: Μηχανοκίνητα Τραυματισμοί Εθελούσιες 
διορθωτικές 



οχήματα 

Προϊόν: Επιβατικό 
αυτοκίνητο "Civic Hybrid" 

Μάρκα: Honda 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
FD3 (αυτοκίνητα που 
κατασκευάστηκαν μεταξύ 14 
Δεκέμβρη του 2005 και 23 
Οκτωβρίου 2006). 

Περιγραφή: Υβριδικό 
επιβατικό όχημα. 

Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία 

Ενδέχεται το 
ολοκληρωμένο κύκλωμα 
διόδου στον μετατροπέα 
συνεχούς ρεύματος του 
υβριδικού συστήματος,  να 
βραχυκυκλώσει λόγω 
δυσλειτουργίας. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το 
σύστημα ΙΜΑ ενδέχεται να 
ακινητοποιήσει το όχημα.  

ενέργειες από 
τον 
κατασκευαστή. 
 
Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Honda στη 
χώρα μας, 
αφορά 6 
οχήματα, οι 
ιδιοκτήτες των 
οποίων θα 
ενημερωθούν 
μέσω 
προσωπικών 
επιστολών. 

7 
0257/11 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

Κατηγορία: Προστατευτικός 
εξοπλισμός 

Προϊόν: συσκευή ασφάλισης 
έκκεντρου (Camming) για 
αναρρίχηση βράχου Dragon 
Cam 

Μάρκα: DMM 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Τα μέγεθη 4 και 5 
επηρεάζονται από την 
ανάκληση. Κωδικός 
προϊόντος A7054A (Μέγεθος 
4), Κωδικός προϊόντος 
A7055A (Μέγεθος 5). Ο 
σειριακός αριθμός βρίσκεται 
στο πίσω άκρο του ενός από 
τα δύο κεντρικούς λοβούς 
του έκκεντρου. 

Περιγραφή: Μια συσκευή 
φόρτισης ελατηρίου 
έκκεντρου για ασφάλιση σε 
αναρρίχηση βράχου. Χρώμα 
- Χρυσαφί / Γκρι (Μέγεθος 
4) Χρώμα - Μπλε / Γκρι 
(Μέγεθος 5). Τα προϊόντα 
συνδέονται με μια κάρτα επί 
της συσκευασίας, με 
οδηγίες. 

Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης τραυματισμών, 
καθώς θα μπορούσε να 
αποτύχει σε τιμή κατώτερη 
από εκείνη της 
ονομαστικής ισχύος του, 
λόγω ελαττώματος στη 
δομή στην πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τον κύριο 
άξονα στο προϊόν. Το 
συστατικό μέρος που είναι 
φτιαγμένο από αυτό το 
ελαττωματικό υλικό μπορεί 
να αναπτύξει ρωγμές που 
διαδίδονται με το χρόνο. 

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

 

Εθελούσια 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές 
μέσω του 
κατασκευαστή. 
 
Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
δήλωση του  
διανομέα της 
DMM στη χώρα 
μας, αφορά 2 
τεμάχια 
(μέγεθος 5), τα 
οποία 
επεστράφησαν 
στον 
κατασκευαστή 
πριν τη 
διάθεσή τους 
σε 
καταναλωτές. 



 

 

8 
0258/11 

ΕΛΛΑΔΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Μπουφάν για 
αγόρια 

Μάρκα: CHIRI 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Κωδικός: JNY1G539 

Περιγραφή: Συνθετικό 
μπουφάν για αγόρια σε 
σκούρο μπλε χρώμα με 
λευκή δικτυωτή επένδυση. 
Το ένδυμα φέρει φερμουάρ, 
δύο πλαϊνές τσέπες και 
κουκούλα με δύο λευκά 
κορδόνια περίσφιξης στην 
περιοχή του λαιμού με 
μπαρέτες στο τέλος. Στη 
δεξιά πλευρά του στήθους 
υπάρχει τυπωμένη κυκλικά η 
φράση "CHIRI Rugby Mini 
League". Μεγέθη: 24M, 3Α, 
4Α, 5Α και 6Α. 

Χώρα προέλευσης: Ιταλία 

 

 

Στραγγαλισμός 

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

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

 

Διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον εισαγωγέα 
με εντολή των 
αρχών. 

9 
0259/11 

ΕΛΛΑΔΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Τοπ για κορίτσια 

Μάρκα: MINNIE 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item Νο: 3109 

Περιγραφή: Τοπ για  
κορίτσια με κορδόνια με 
ελεύθερα άκρα που δένουν 

Στραγγαλισμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
στραγγαλισμού, εξαιτίας 
της παρουσίας κορδονιών 
με ελεύθερα άκρα που 
δένουν στο πίσω μέρος 
του λαιμού. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

Διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον εισαγωγέα 
με εντολή των 
αρχών. 



στο πίσω μέρος του λαιμού. 
Το ένδυμα έχει ένα μοτίβο 
της Minnie Mouse του 
Disney μπροστά  και τη 
φράση “Minnie's secret 
garden” στο κάτω μέρος. Το 
τοπ φέρει επίσης μια ζώνη 
στην περιοχή της μέσης. 
Μεγέθη: 23 μήνες, 4, 6 και 
8 έτη. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

 

10 
0260/11 

ΕΛΛΑΔΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Φόρεμα για κορίτσια

Μάρκα: JUMBO 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item αριθ: 332009, 
barcode: 0277655000031 
(02 ετών), 0277657000030 
(04 ετών), 0277656000039 
(06 ετών), 0277658000038 
(08 ετών) 

Περιγραφή: Πορτοκαλί 
φόρεμα για κορίτσια με 
κορδόνια με ελεύθερα άκρα 
που δένουν στο πίσω μέρος 
του λαιμού, που αποτελείται 
από δύο μέρη: μια φούστα 
και ένα τοπ που συνδέονται 
με έναν άχρωμο διαφανή 
κρίκο. Στην εμπρόσθια 
αριστερή πλευρά της 
φούστας υπάρχει ένα 
τυπωμένο κίτρινο λουλούδι 
με τον αριθμό "07" σε μπλε 
χρώμα, ενώ στο μπροστινό 
μέρος του τοπ υπάρχουν 
τυπωμένα μπλε γράμματα με 
κίτρινο περίγραμμα. Στο 
λαιμό υπάρχει ένας άλλος 
άχρωμος διαφανής κρίκος με 
ανοιχτό μπλε κορδόνι που 
δένει στο πίσω μέρος του 

Στραγγαλισμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
στραγγαλισμού, εξαιτίας 
της παρουσίας κορδονιών 
με ελεύθερα άκρα που 
δένουν στο πίσω μέρος 
του λαιμού. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

Διορθωτικές 
ενέργειες με 
εντολή των 
αρχών.  



λαιμού. Το φόρεμα 
παρέχεται με δύο πορτοκαλί 
κοκαλάκια μαλλιών. 
Μεγέθη: 2, 4, 6 και 8 ετών. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

11 
0261/11 

ΕΛΛΑΔΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Τοπ για κορίτσια  

Μάρκα: JUMBO 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Κωδικός: SLG 02, barcode: 
0280885000030 (24 μήνες), 
0280881000034 (04 ετών), 
0280879000039 (06 ετών), 
0280878000030 (08 ετών) 

Περιγραφή: Τοπ για κορίτσια 
με κορδόνια με ελεύθερα 
άκρα που δένουν στο πίσω 
μέρος του λαιμού σε κόκκινο 
και λευκό. Το ένδυμα φέρει 
τυπωμένες τις φράσεις 
"Sports Wear", "GIRL STAR" 
και "Pretty" σε ένα ασημένιο 
αστέρι. Στο λαιμό υπάρχει 
ένας διαφανής κρίκος που 
φέρει δύο λευκά κορδόνια 
που δένουν στο πίσω μέρος 
του λαιμού. Μεγέθη: 24 
μήνες, 4, 6 και 8 έτη. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

Στραγγαλισμός 

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

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682. 

Διορθωτικές 
ενέργειες με 
εντολή των 
αρχών. 

 

12 
0262/11 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, Στραγγαλισμός και Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά με 



υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Ριχτή μπλούζα 
(τουνίκα) για κορίτσια 

Μάρκα: ZHONG FU 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item X-650 

Περιγραφή: Ριχτή μπλούζα 
(τουνίκα) για κορίτσια με 
λειτουργικά κορδόνια στην 
περιοχή του λαιμού και 
διακοσμητικά κορδόνια 
περίσφιξης στη μέση, 
Σύνθεση: 85% βαμβάκι, 
10% πολυεστέρας και 5% 
λύκρα. Δεν φέρει 
συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
στραγγαλισμού και 
πρόκλησης τραυματισμών, 
εξαιτίας της παρουσίας 
των λειτουργικών 
κορδονιών στην περιοχή 
του λαιμού και κορδονιών 
περίσφιξης στην περιοχή 
της μέσης. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

 

εντολή των 
αρχών. 

13 
0263/11 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Παιδικό παντελόνι 

Μάρκα: ZHONG FU 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item-218 

Περιγραφή: Παιδικό 
παντελόνι με ένα 
λειτουργικό κορδόνι στη 
μέση και κορδόνια στο πλάι. 
Υπάρχει η επιγραφή "Kids 
Sweet" στη ζώνη, τέσσερις 
τσέπες και μια λέξη στο 
μπροστινό μέρος - "Resort", 
σύνθεση: 100% βαμβάκι. Το 
προϊόν πωλείται χωρίς 
συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης τραυματισμών, 
καθώς το κορδόνι στην 
περιοχή της μέσης είναι 
πολύ μακρύ και δεν είναι 
στερεωμένο στο ένδυμα σε 
τουλάχιστον ένα σημείο 
που να είναι σε ίση 
απόσταση από τα σημεία 
εξόδου. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.   

 

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.  



 

14 
0264/11 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Παιδική αθλητική 
μπλούζα 

Μάρκα: Billabong 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος 

Περιγραφή: Αθλητική 
μπλούζα  που προορίζεται 
για παιδιά έως 7 ετών, με 
επιγραφές "Billabong" και 
μια κουκούλα με λειτουργικά 
κορδόνια. Το προϊόν κλείνει 
με φερμουάρ και έχει δύο 
τσέπες. Πωλείται χωρίς 
συσκευασία. Υπάρχει μια 
χάρτινη ετικέτα στερεωμένη 
στο ένδυμα, που περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
BILLABONG, SINCE 1973 
ORIGINAL, 
www.billabong.com. 

(Το προϊόν μπορεί να είναι 
απομίμηση) 

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

 

 

Στραγγαλισμός 

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

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

 

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.  

15 
0265/11 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  Κατηγορία: Είδη ένδυσης, 
υφάσματα και είδη μόδας 

Προϊόν: Παιδικά αθλητικά 
παντελόνια 

Μάρκα:  

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης τραυματισμών, 
καθώς το κορδόνι στην 
περιοχή της μέσης είναι 
πολύ μακρύ και δεν είναι 
συνδεμένο με το ένδυμα 
σε τουλάχιστον ένα σημείο 
που να ισαπέχει από τα 

Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.   



Άγνωστος 

Περιγραφή: Παιδικό 
αθλητικό παντελόνι με ένα 
λειτουργικό κορδόνι που 
δένει στην περιοχή της 
μέσης. Το προϊόν είναι 
μαύρου χρώματος με λευκό 
περίγραμμα και έχει δύο 
τσέπες, σύνθεση: 100% 
βαμβάκι. Το προϊόν πωλείται 
χωρίς συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

 

σημεία εξόδου. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.  

 
 

16 
0266/11 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα 

Προϊόν: Μοτοσικλέτες 

Μάρκα: Suzuki 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Τύπος: WVCV, WVCW, 
WVCJ, WVCH, WVCZ, 
WVCT, WVCR, WVCK, 
WVB9, WVCU, WVBM, 
WVCX, WVCG, WVBS. 
Ονομασίες κατά τις 
πωλήσεις: Suzuki GSX-
R600/750, GSF650/1250, 
GSX650F, GSX1300BK, 
GSX1300R, GSR600, 
VLR1800/VZ1500, VL800, 
SFV650 

Περιγραφή: Τα εν λόγω 
οχήματα κατασκευάστηκαν 
μεταξύ 2008 και 2010 και 
έχουν αριθμούς έγκρισης 
τύπου: e4 * 2002/24 * 
1756, e4 * 2002/24 * 0721, 
e4 * 2002/24 * 1342, e4 * 
2002/24 * 2102, e4 * 
2002/24 * 2163, e4 * 
2002/24 * 1852, e4 * 
2002/24 * 0722, e4 * 
2002/24 * 1300, e4 * 
2002/24 * 1351, e4 * 
2002/24 * 1618, e1 * 

Τραυματισμοί 

Λόγω της ανεπαρκούς 
μόνωσης που υπάρχει 
μεταξύ του κυρίως 
σώματος του ανορθωτή 
και της θήκης του, μπορεί 
να προκληθεί αύξηση της 
θερμότητας με αποτέλεσμα 
την αστοχία λειτουργίας 
του κεντρικού κυκλώματος 
του ανορθωτή και την 
ανεπαρκή φόρτιση της 
μπαταρίας. Σε εξαιρετικά 
ακραίες περιπτώσεις, 
μπορεί να προκληθεί 
σβήσιμο ή αδυναμία 
εκκίνησης του κινητήρα. 

Εθελούσιες 
διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον 
κατασκευαστή. 
 
Έχει γίνει 
σχετική 
δημοσίευση 
στον Τύπο για 
την ενημέρωση 
του 
καταναλωτικού 
κοινού με το 
από 
11/04/2011 
Δελτίο Τύπου. 



2002/24 * 0405 και e1 * 
2002/24 * 0370. 

Χώρα προέλευσης: Ιαπωνία 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία 

17 
0267/11 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αποκριάτικη 
φορεσιά "Kinderkostüm" 

Μάρκα: KiK  

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
EAN code: 
98172009121000000599? 
Σεζόν: 111, Ομάδα 
προϊόντων: 912, Αριθμός 
παραγγελίας: 9817200, 
ηλικία 9-11 

Περιγραφή: Παιδική 
αποκριάτικη ινδική φορεσιά  
ανοιχτού καφέ χρώματος με 
καφέ σκούρα κρόσια. Το τοπ 
φέρει μπλε, λευκό και 
κίτρινο διακοσμητικό. Το σετ 
περιλαμβάνει μια κορδέλα σε 
σκούρο καφέ ύφασμα. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο, καθώς το 
λαμπερό σκούρο καφέ 
ύφασμα περιέχει 
αζωχρώματα που 
απελευθερώνουν την 
καρκινογόνο αμίνη 4-
αμινοαζωβενζόλιο σε 
συγκέντρωση  1 701 mg / 
kg. Αυτή υπερβαίνει το 
όριο των 30 mg / kg. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό REACH.  

 

Εθελούσια 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές. 

 

18 
0268/11 

ΓΑΛΛΙΑ  Κατηγορία: Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν ισιώματος 
μαλλιών "Hair therapy κίνδυνο καθώς περιέχει 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 

Απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.  



treatment"  

Μάρκα: Nanokeratin system 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
 

Περιγραφή: Προϊόν 
κ 

 - 
. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Παρτίδα Νο: MD2009/11/10

ισιώματος μαλλιών ε
Βραζιλίας από κερατίνη
αγωγή θεραπείας μαλλιών
3L γκρι πλαστικό μπουκάλι 

 

 

Το προϊόν δεν 
ι προς την 

 

περισσότερο από 2,15% 
φορμαλδεΰδη. 

συμμορφώνετα
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  

19 
0269/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αποκριάτικη 

Μάρκα: Creaciones Llopis 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 

Περιγραφή: Το προϊόν είναι 

 

ι 
ς 

Χώρα προέλευσης: Ισπανία 

 

Στραγγαλισμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 

ν το 

υ 

Το προϊόν δεν 
ι προς το 

  

 

Απόσυρση από 

φορεσιά Conejito 

Ref. 2006 Bar code: 
8422802020062 

αποκριάτικη φορεσιά που 
μοιάζει με γκρι κουνέλι με 
λευκά αυτιά και στήθος. 
Υπάρχει μια γραβάτα στο 
λαιμό και μια κόκκινη 
φούντα (pompom) στο
κεφάλι. Το συνοδευτικό 
φύλλο από χαρτόνι φέρε
μια φωτογραφία της στολή
και το ακόλουθο κείμενο: 
"CONEJITO" (κουνέλι). 

στραγγαλισμού, καθώς 
έχει διακοσμητικά 
κορδόνια των οποίω
μήκος υπερβαίνει τα 75 
χιλιοστά στην περιοχή το
λαιμού. 

συμμορφώνετα
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14682.

την αγορά με 
εντολή των 
αρχών. 



 

20 
0270/11 

ΑΥΣΤΡΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Λάμπα  

Μάρκα: One touch light  

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Barcode 8 711295 830754 

Περιγραφή: Λουλούδι 
φωτιστικό κατασκευασμένο 
από σκληρό πλαστικό με 
πέντε πέταλα σε διάφορα 
χρώματα (πορτοκαλί, ροζ 
και πράσινο). Το κέντρο του 
λουλουδιού (κίτρινο) 
περιλαμβάνει ένα κουμπί για 
πάτημα. Υπάρχει μια θήκη 
της μπαταρίας στο πίσω 
μέρος για 3 μπαταρίες AA (3 
x 1,5 V). Στο εσωτερικό του 
λαμπτήρα υπάρχει μια 
δίοδος εκπομπής φωτός. Σε 
ένα δείγμα, μία (πλαστική) 
πασχαλίτσα είναι 
στερεωμένη πάνω σε ένα 
από τα πέταλα, και μία 
(πλαστική) πεταλούδα είναι 
στερεωμένη στα δύο άλλα 
δείγματα. Η πασχαλίτσα και 
οι πεταλούδες έχουν δύο 
μικρές ακίδες στην κάτω 
πλευρά τους, οι οποίες 
προσαρμόζονται στις 
αντίστοιχες τρύπες για τα 
πέταλα. Το περίβλημα της 
πασχαλίτσας έχει πολλές 
ακίδες. Το πίσω μέρος του 
έχει μικρές ακίδες όπου 
προσαρμόζεται το 
περίβλημα. Η διάμετρος 
είναι περίπου 12 cm. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
πνιγμού, καθώς η 
πασχαλίτσα και η 
πεταλούδα μπορεί εύκολα 
να αποκολληθούν και να 
καταποθούν. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς την 
Οδηγία Παιχνιδιών και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 71.  

Εθελούσια παύση 
πωλήσεων. 



 

21 
0271/11 

ΓΑΛΛΙΑ  Κατηγορία: Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν θεραπείας 
μαλλιών "Traitement 
capillaire brésilien à 
domicile" (Προϊόν Βραζιλίας 
θεραπείας μαλλιών για 
οικιακή χρήση) 

Μάρκα: BHOME 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Barcode: 7898917748.35.0. 
– Χωρίς αριθμό παρτίδας. 

Περιγραφή: Το προϊόν 
παρουσιάζεται με τη μορφή 
ενός σετ που περιλαμβάνει: 

- Ένα σαμπουάν που δίνει 
διαύγεια (60 ml) 

- Μια μαλακτική θεραπεία 
"σοκοκερατίνης"  (140 ml) 

- Μια ήπια θεραπεία δόμησης 
(styling) (30 ml) 

- Οδηγίες χρήσης. 

Χώρα προέλευσης: Βραζιλία 

 

 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς περιέχει 
0,61% φορμαλδεΰδης. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς την 
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  

 

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά. 



22 
0272/11 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αθλητικό σετ για 
πυγμαχία "Sport Fun" 

Μάρκα: Aojie 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item no AJ285BX στο 
τιμολόγιο και στο προϊόν 

Περιγραφή: Σετ πυγμαχίας 
για παιδιά που περιέχει ένα 
ζευγάρι γάντια του μποξ και 
ένα σάκο κρούσης. 
Συσκευάζεται σε κουτί από 
χαρτόνι. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς το κόκκινο 
και το μπλε πλαστικό 
υλικό στο γάντια περιέχει 
22% κατά βάρος δι (2-
εθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα 
(DEHP). 

Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό REACH, οι 
φθαλικές ενώσεις DEHP, 
DBP και BBP  
απαγορεύονται σε όλα τα 
παιχνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι 
φθαλικές ενώσεις DINP, 
DIDP και DNOP 
απαγορεύονται μόνο όταν 
το παιχνίδι ή τα είδη 
παιδικής φροντίδας 
μπορούν να τοποθετηθούν 
στο στόμα παιδιού.  

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε 
από τις 
τελωνειακές 
αρχές.  
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ΜΑΛΤΑ  Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισμός 

Προϊόν: Φως νυκτός με 
αισθητήρα φωτός 

Μάρκα: Άγνωστη 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
EAN 8 711295 743603 

Περιγραφή: Φως νυκτός που 
τοποθετείται σε 
μετασχηματιστή πρίζας. 

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

 

 

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, καθώς: 

- Δεν έχει τρέχουσα 
προστασία (όχι ασφάλεια) 

- Το κάλυμμα μπορεί να 
αφαιρεθεί όταν το φως 
νυκτός είναι συνδεδεμένο 
σε πρίζα και ηλεκτροφόρα 
μέρη θα μπορούσαν, κατά 
συνέπεια, να αγγιχτούν 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς την 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης και 
το σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 60598.  

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά.  
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ΜΑΛΤΑ  Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισμός 

Προϊόν: Φως νυχτός "Le 
Frou-Frou" 

Μάρκα: Άγνωστη 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
EAN 3 427000 154163 

Περιγραφή: Φως νυχτός που 
τοποθετείται απευθείας στην 
πρίζα. 

Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

 

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, καθώς: 

- Δεν υπάρχει προστασία 
κατά της υπέρτασης 

- Το κάλυμμα μπορεί να 
αφαιρεθεί όταν το φως 
είναι συνδεδεμένο σε 
πρίζα και ενεργά μέρη θα 
μπορούσαν, κατά 
συνέπεια, να αγγιχθούν. 

- Ο λαμπτήρας μπορεί να 
αγγιχτεί όταν το φως 
νυχτός είναι συνδεδεμένο 
με την πρίζα χωρίς την 
αφαίρεση του καλύμματος. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς την 
Οδηγία Χαμηλής Τάσης και 
το σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 60598. 

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά. 

 
 

 


