
 
 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
                                                                                 
                  

               
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Ημερομηνία:  Δευτέρα, 11 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 07 έως 11 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 11 - 2011 

No. 
 

Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 
από την 

Κοινοποιούσα 
χώρα 

1 
0230/11 

ΓΑΛΛΙΑ  
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Κλειδοθήκη "Σκούμπι 
Ντου μπρελόκ" 

Μάρκα: Polymark 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
EAN 3 760 194 750 095 

Περιγραφή: Μαλακό παιχνίδι 
(το σκυλί από το καρτούν 
Scooby Doo) μαζί με 
κλειδοθήκη. Διαστάσεις: 
11x12x8 cm  

(ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ) 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού, καθώς 
η κλειδοθήκη αποτελεί 
ένα μικρό αντικείμενο 
που μπορεί να 
αποσπασθεί και να 
καταποθεί. 

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. 

2 
0231/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ  
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Σετ παιχνιδιού 
Cowboy "Western Cowboy 
Sheriff Play-set" 

Μάρκα: Westward Gun 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
No.5595, barcode: 
7845001843583 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού, καθώς 
οι βεντούζες μπορούν να 
αποκολληθούν εύκολα 
και να μπουν στο στόμα 
ενός παιδιού. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς 
την Οδηγία Παιχνιδιών 

Απόσυρση από 
την αγορά και 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές με 
εντολή των 
αρχών. 



Περιγραφή: Το σετ παιχνιδιού 
περιλαμβάνει ένα όπλο, ένα 
πιστόλι, πλαστικά βέλη με 
βεντούζες, στόχο και 
χειροπέδες. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 
71.  

 

3 
0232/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Σετ αστυνομικού 
παιχνιδιού "The Special Gun" 

Μάρκα: Riding Star 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος 

Περιγραφή: Το σετ παιχνιδιού 
περιλαμβάνει ένα όπλο, 
πλαστικά βέλη με βεντούζες, 
ένα ραβδί από καουτσούκ, ένα 
κλομπ, γυαλιά και ένα φορητό 
ραδιοτηλέφωνο. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού, καθώς 
οι βεντούζες μπορούν να 
αποκολληθούν εύκολα 
και να μπουν στο στόμα 
ενός παιδιού. 

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

 

Απόσυρση από 
την αγορά και 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές με 
εντολή των 
αρχών. 

4 
0233/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αστυνομικό σετ 
παιχνιδιού "Játékpisztoly" 

Μάρκα: Commandos 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
BRTY-10040, barcode: 
8022001004032 

Περιγραφή: Το παιχνίδι-σετ 

Πνιγμός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πνιγμού, καθώς 
οι βεντούζες μπορούν να 
αποκολληθούν εύκολα 
και να μπουν στο στόμα 
ενός παιδιού. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς 
την Οδηγία Παιχνιδιών 
και το σχετικό 

Απόσυρση από 
την αγορά και 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές με 
εντολή των 
αρχών. 



περιλαμβάνει ένα πιστόλι, 4 
βέλη με πλαστικές βεντούζες, 
κλομπ, ένα σήμα, μια 
χειροβομβίδα και ένα ρολόι 
χειρός. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 
71.  

 

5 
0234/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ  
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα 

Προϊόν: Μοτοσικλέτα "Softail" 

Μάρκα: Harley-Davidson 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Μοντέλα έτους 2011 που 
έχουν κατασκευαστεί πριν από 
08-10-10, και άλλα Softail 
μοντέλα για τα οποία το 
σύστημα ασφαλείας μονάδας 
ελέγχου αμαξώματος (BCM) 
είχε εγκατασταθεί ως 
αξεσουάρ. 

Περιγραφή: Μοτοσικλέτα 

Χώρα προέλευσης: Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία 

Τραυματισμοί 

Η πλακέτα του 
συναγερμού δεν είναι 
καλά στεγανοποιημένη 
με αποτέλεσμα να  
περάσει νερό και να 
προκαλέσει το σβήσιμο 
του κινητήρα την ώρα 
που η μηχανή βρίσκετε 
σε κίνηση και να 
προκληθεί ατύχημα. 

Εθελούσιες 
διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον 
κατασκευαστή. 

Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Harley-
Davidson στη 
χώρα μας, 
αφορά 17 
μοτοσικλέτες, 
οι ιδιοκτήτες 
των οποίων θα 
ενημερωθούν 
μέσω 
προσωπικών 
επιστολών. 

6 
0235/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισμός 

Προϊόν: Επαναφορτιζόμενο 
φως "LED 20 hours light" 

Μάρκα: Casibao 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Τύπος: CA-319, barcode: 
5998032215712 

Περιγραφή: Επαναφορτιζόμενο 
φως με 30 LED. Το φωτιστικό 
περιλαμβάνει ένα τμήμα βάσης 

Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας / 
πυρκαγιάς 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 
καθώς ο χρήστης μπορεί 
να αγγίξει τα 
ηλεκτροφόρα μέρη (μία 
από τις ακίδες) κατά τη 
συνήθη χρήση για την 
τοποθέτησή του στην 
πρίζα. Υπάρχει επίσης ο 
κίνδυνος της πυρκαγιάς, 
δεδομένου ότι το πεδίο 
διατομής του καλωδίου 

Απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών. 



(με συσσωρευτή, βύσμα, 
διακόπτη ένταση φωτός, έναν 
καθρέφτη, πίνακα ελέγχου), 
καθώς και ένα διαφανές 
κάλυμμα. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

είναι μικρότερο από το 
απαιτούμενο. 

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

 

7 
0236/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Φωτιστικός 
εξοπλισμός 

Προϊόν: Επιτραπέζιο φωτιστικό 
- "Soho Office Solutions, 
Asztali Lampa" 

Μάρκα: Soho 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
LUNA (art. no: 6617), 
barcode: 6617000001018 

Περιγραφή: Το κάλυμμα του 
επιτραπέζιου φωτιστικού είναι 
κατασκευασμένο από μέταλλο. 
Το τμήμα της βάσης 
περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό 
διακόπτη. Το κεραμικό ντουί 
τύπου GX5.35 είναι κατάλληλο 
για την εισαγωγή ενός 
λαμπτήρα αλογόνου δύο 
ακίδων που λειτουργεί σε πολύ 
χαμηλή τάση, ωστόσο, το 
φωτιστικό περιλαμβάνει λάμπα 
αλογόνου δύο ακίδων που 
λειτουργεί με παροχή από το 
ηλεκτρικό δίκτυο. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
διότι 

1) προσβάσιμα 
μεταλλικά μέρη τα οποία 
κανονικά δεν είναι 
ηλεκτροφόρα, μπορεί να 
γίνουν ηλεκτροφόρα, 

2) ηλεκτροφόρα μέρη 
μπορούν να γίνουν 
προσβάσιμα. 

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

 

Απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών. 



8 
0237/11 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές 

Προϊόν: Καλώδιο επέκτασης 
"Hálózati hosszabbító" 

Μάρκα: Romcab 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Τύπος: MVR-NS20 (πάνω στο 
προϊόν: 6706) 

Περιγραφή: Πορτοκαλί σετ 
καλωδίου επέκτασης, 20 μ. 
Τεχνικές προδιαγραφές: 10-
16A/250V. 

Χώρα προέλευσης: Ρουμανία 

 

 

Ηλεκτροπληξία 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας 
καθώς οι διαστάσεις των 
επαφών γείωσης του 
βύσματος δεν 
εξασφαλίζουν επαρκή 
προστασία. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς 
την Οδηγία Χαμηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 
60884.  

 

Απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.  

9 
0238/11 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ  
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Κούκλα "Dolci bebe" 

Μάρκα: Tobia's Giochi  

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
No.207186 

Περιγραφή: Κούκλα με σκούρο 
δέρμα και μπλε παντελόνι. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς το 
πλαστικό κεφάλι 
περιέχει 12% κατά 
βάρος δι (2-εθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα (DEHP) 
και 0,32% κατά βάρος 
φθαλικό δι-
ισοεννεϋλεστέρα 
(DINP). Τα πλαστικά 
χέρια περιέχουν 13% 
κατά βάρος δι (2-
εθυλεξυλ) φθαλικό 
εστέρα (DEHP) και 
0,29% κατά βάρος 
φθαλικό δι-
ισοεννεϋλεστέρα 
(DINP). 

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 

Εθελούσια 
ανάκληση από 
τους 
καταναλωτές 
μέσω του 
διανομέα. 



DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια και προϊόντα 
παιδικής φροντίδας που 
ενδέχεται να 
τοποθετηθούν στο 
στόμα παιδιών.  

10 
0239/11 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο "Air 
Sport Gun" 

Μάρκα: Άγνωστη 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
208 

Περιγραφή: Το παιχνίδι 
αποτελείται από τρία στοιχεία 
που συναρμολογούνται για να 
σχηματίσουν ένα όπλο με 
ξιφολόγχη μαχαίρι, η λεπίδα 
του οποίου είναι 
κατασκευασμένη από μέταλλο 
με μια αιχμηρή άκρη και μήκος 
11,5 εκατοστά. Παραδίδεται με 
16 σφαίρες, διαμέτρου 5 mm, 
τα οποία μπορούν να 
εκτοξευθούν με τη δύναμη 
ενός ελατηρίου. Μια 
προειδοποίηση "δεν συνιστάται 
για παιδιά 0-14 ετών» είναι 
στερεωμένη στη συσκευασία. 
Φέρει το σύμβολο CE. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πρόκλησης 
τραυματισμών, λόγω της 
αιχμηρής μεταλλικής 
ξιφολόγχης.  

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

 

Απαγόρευση 
πωλήσεων και 
απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών.  

11 
0240/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κατηγορία: Μηχανοκίνητα 
οχήματα 

Προϊόν: όχημα παντός 
εδάφους 

Μάρκα: Suzuki 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: LT-
A450/500/750. Υπάρχουν 514 
επηρεαζόμενα οχήματα στην 
Ισπανία. 

Πυρκαγιά 

Στα επηρεαζόμενα 
οχήματα υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς 
καθώς η ένωση μεταξύ 
της αντλίας καυσίμων 
και της δεξαμενής 
καυσίμων μπορεί να μην 
είναι καλά σφραγισμένη 
και συνεπώς μπορεί να 
διαρρεύσουν καύσιμα 
μέσω της ένωσης. 

Εθελούσιες 
διορθωτικές 
ενέργειες από 
τον 
κατασκευαστή. 
 
Η ανάκληση, 
σύμφωνα με 
δήλωση του  
διανομέα της 
Suzuki στη 
χώρα μας, δεν 
αφορά 



Περιγραφή: Όχημα παντός 
εδάφους 

Χώρα προέλευσης: Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη 
φωτογραφία 

οχήματα, που 
έχουν εισαχθεί 
από την 
επίσημη 
αντιπροσωπεία.

12 
0241/11 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
Κατηγορία: Συσκευές 
υγραερίου 

Προϊόν: Μπάρμπεκιου 
υγραερίου "Vidar BBQ" 

Μάρκα: Primus 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
440011 

Περιγραφή: Φορητό 
μπάρμπεκιου υγραερίου. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

Φωτιά 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο φωτιάς, καθώς 
υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης του μεταλλικού 
περιέκτη υγραερίου, που 
προκαλείται από την 
υψηλή θερμοκρασία 
κατά τη χρήση. 
Επιπλέον, ο καυστήρας 
δεν αναφλέγεται μέσα 
σε 5 δευτερόλεπτα και, 
εξαιτίας αυτού, θα 
μπορούσε να διαφύγει 
αέριο που δεν έχει καεί 
και το οποίο θα 
μπορούσε να ανάψει 
αστραπιαία. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Συσκευών 
Υγραερίου και το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 521.  

Μέτρα με εντολή 
των αρχών.  

14 
0243/11 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Κατηγορία: Καλλυντικά 

Προϊόν: Λοσιόν σώματος 

Μάρκα: Sabon 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 

1. Ginger Orange, EAN code 
Κωδικός παρτίδας M1039C, 
λήξη 03/13, 200 ml 

2. Special Edition Violet,  EAN 
7290104227004 Κωδικός 
παρτίδας M1001C, λήξη 03/13, 
200 ml 

3. Sweet Summer, EAN 
κωδικός παρτίδας M10760 
κώδικα, λήξη 04/13, 200 ml 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο διότι περιέχει Ν-
νιτροσοδιαιθανολαμίνη 
(145, 206 και 146 μg / 
kg), το οποίο έχει 
ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνο για τον 
άνθρωπο και 
απαγορεύεται από την 
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  

 

Εθελούσια παύση 
των πωλήσεων 
και απόσυρση 
από την αγορά. 



Περιγραφή: Λοσιόν σώματος 
σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με βιδωτό πώμα από 
αλουμίνιο. 

Χώρα προέλευσης: Ισραήλ 

 

 

15 
0244/11 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  
Κατηγορία: Έπιπλα 

Προϊόν: Σκαμνάκι-σκαλοπάτι 
"Kst. Fussbank vers. Farben" 

Μάρκα: SRARPLAST 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Κωδικός προϊόντος 14573407, 
Barcode: 7290008299831 

Περιγραφή: Πλαστικό 
σκαμνάκι-σκαλοπάτι, ενιαία 
κατασκευή χωρίς ενώσεις, 
μήκος 287 mm, πλάτος 255 
mm, ύψος 210 mm και βάρος 
0,850 kg. Διατίθεται σε μαύρο, 
κόκκινο, πράσινο ή μπλε. Στο 
προϊόν υπάρχει ετικέτα με μια 
εικόνα, που δείχνει τη χρήση 
και το όνομα του προϊόντος σε 
τέσσερις γλώσσες. Προϊόν 
χωρίς συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: Ισραήλ 

 

 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πρόκλησης 
τραυματισμών, καθώς: 

- Δεν διαθέτει επαρκή 
αντοχή και μπορεί να 
σπάσει, ενώ ένα άτομο 
έχει ανέβει πάνω σε 
αυτό, 

- Δεν έχει τις 
απαραίτητες 
προειδοποιήσεις σε 
σχέση με το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14183.  

 

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά.  

16 
0245/11 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
Κατηγορία: Ηλεκτρικές 
συσκευές 

Προϊόν: Παρασκευαστής  
καφές και τσαγιού 

Κοψίματα/ Εγκαύματα 

Η πίεση από το 
μεταλλικό στήριγμα του 
γυάλινου δοχείου μπορεί 
να γίνει η αιτία να 
σπάσει απροσδόκητα, 

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



Μάρκα: Ikea Förstå  

Περιγραφή: Παρασκευαστής  
καφές και τσαγιού με 
καταδυόμενο φίλτρο, 1 λίτρο, 
από γυαλί και ανοξείδωτο 
ατσάλι. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

θέτοντας το χρήστη σε 
κίνδυνο από κάψιμο ή 
κόψιμο.  

 

κατασκευαστή. 
 
Έχει γίνει 
σχετική 
δημοσίευση 
στον Τύπο για 
την ενημέρωση 
του 
καταναλωτικού 
κοινού με το 
από 
03/03/2011 
Δελτίο Τύπου. 

17 
0246/11 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ  
Κατηγορία: Έπιπλα 

Προϊόν: Πλαστικό σκαμνάκι-
σκαλοπάτι "Klappbarer Hocker"

Μάρκα: Άγνωστη 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Κωδικός προϊόντος 14576452, 
Barcode: 2014576452000 

Περιγραφή: Πτυσσόμενο 
πλαστικό σκαμνάκι-σκαλοπάτι, 
μήκος 320 mm, πλάτος 260 
mm, ύψος 181 mm και βάρος 
0,420 kg. Διατίθεται σε μπλε 
με μια πράσινη εξέδρα, 
συσκευασμένο σε διαφανή 
πλαστική συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

 

 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πρόκλησης 
τραυματισμών, καθώς 
δεν διαθέτει επαρκή 
αντοχή και μπορεί να 
σπάσει ενώ ένα άτομο 
έχει ανέβει πάνω σε 
αυτό. 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται προς το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 14183.  

 

Εθελούσια 
απόσυρση από 
την αγορά. 

18 
0247/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Καροτσάκι για κούκλες 
"Tutu Love"   

Μάρκα: RONG LONG 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Μοντέλο: TUTU LOVE R-

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πρόκλησης 
τραυματισμών, καθώς 
δεν διαθέτει επαρκή 
αντοχή και μπορεί 
εύκολα να σπάσει κατά 

Απόσυρση από 
την αγορά με 
εντολή των 
αρχών. 



86306, Ref.: 77704, Barcode: 
8436019677704 

Περιγραφή: Ροζ 
αναδιπλούμενο καροτσάκι με 
μια κούκλα ντυμένη στα ροζ 
και πλήκτρα στους τροχούς για 
φώτα που αναβοσβήνουν Η 
συσκευασία είναι διαφανής 
σακούλα με ετικέτα που φέρει 
τις λέξεις "Tutulove R-86306", 
κείμενο σε άλλες γλώσσες 
πλην της ισπανικής, και 
τέσσερα σχέδια που δείχνουν 
πώς να ξεδιπλώνεται το 
καροτσάκι. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

την χρήση. 

 

19 
0248/11 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Καροτσάκι για κούκλες 
"Doll Stroller" 

Μάρκα: Distinval 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
670748 και 6073FL, Barcode: 
8425723677483 και 
8425723384701 

Περιγραφή: Μικρά καροτσάκια 
για κούκλες. Υπάρχουν δύο 
μοντέλα: μια  πτυσσόμενη 
καρέκλα χωρίς κωδικό 
αναφοράς με μια κούκλα 
μωρό, και μια διπλή καρέκλα 
με κωδικό αναφοράς FL 6073 
που δεν συμπεριλαμβάνει 
κούκλα μωρό. 

Περιγραφή συσκευασίας: Το εν 
λόγω προϊόν είναι 
συσκευασμένο σε πλαστική 
σακούλα, με μια κάρτα που 
στερεώνεται στο πάνω μέρος 
και δείχνει τα στοιχεία του 
εισαγωγέα, τη σήμανση CE, το 
σύμβολο που δηλώνει ότι είναι 

Τραυματισμοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο πρόκλησης 
τραυματισμών, καθώς 
δεν διαθέτει επαρκή 
αντοχή και μπορεί 
εύκολα να σπάσει κατά 
την χρήση. 

 

Εισαγωγή 
απορριφθείσα 
από τις 
τελωνειακές 
αρχές 



ακατάλληλος για χρήση από 
παιδιά ηλικίας κάτω των τριών 
ετών και το barcode. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

 

20 
0249/11 

ΕΛΛΑΔΑ  
Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Μαρκαδόροι "Roller 
Stamp Markers" 

Μάρκα: Disney Princess 

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Item No: 31-25685, barcode: 
5 204549 007154 

Περιγραφή: Σετ από 6 
μαρκαδόρους σε συσκευασία 
μπλίστερ (διαστάσεις κατά 
προσέγγιση: μαρκαδόρος: 2,1 
cm διάμετρος x 11,5 cm 
μήκος, συσκευασία: 25 cm x 
19,6 cm x 2,3 cm). Κάθε 
μαρκαδόρος φέρει εικόνες από 
Disney πριγκίπισσες. Το προϊόν 
δεν είναι απομίμηση. 

Χώρα προέλευσης: Κίνα 

 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς το 
εξωτερικό μέρος των 
μαρκαδόρων περιέχει 
4,67% 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 σε 
παιχνίδια και προϊόντα 
παιδικής φροντίδας που 
ενδέχεται να 
τοποθετηθούν στο 
στόμα παιδιών.  

Απόσυρση από 
την αγορά μέσω 
του εισαγωγέα 
με εντολή των 
αρχών. 
 

 
 

 


