
 
 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
                                                                                 
                  

               
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
Ηµεροµηνία: Πέµπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 
 
Θέµα: ∆ηµοσίευση 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 15 έως 19 Σεπτεµβρίου 2014 για τα µη ασφαλή 
προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα.  
 
Τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδοµαδιαίες κοινοποιήσεις του RAPEX είτε έχουν εντοπιστεί 
από τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως µη ασφαλή, 
µε αποτέλεσµα να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε ο ίδιοι οι παραγωγοί -έχοντας 
εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που µπορεί αυτά να παρουσιάσουν- έχουν προβεί σε 
εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκληση από τους καταναλωτές, στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων τους βάσει του Άρθρου 5 της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των 
Προϊόντων».   
 
Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά µπορεί να αρθεί εφόσον το ελάττωµα που τα καθιστά 
µη ασφαλή επιδέχεται διόρθωσης και οι παραγωγοί προβούν στις απαραίτητες  διορθωτικές 
ενέργειες.  
 
Η Γενική Γραµµατεία 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. 
             
Η Γ.Γ.Κ. προβαίνει στη ∆ηµοσίευση αυτών και στον Τύπο, προκειµένου αφενός να υπάρχει 
δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και αφετέρου οι τυχόν 
διακινητές των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά να προβαίνουν σε άµεση απόσυρσή τους 
και ταυτόχρονη ενηµέρωση της εκάστοτε αρµόδιας αρχής για την επιτήρηση της αγοράς, 
ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το προϊόν. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση 
διαπίστωσης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες ενεργοποιούνται αµέσως µετά από 
κάθε ειδοποίηση µέσω του συστήµατος RAPEX ή ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών ότι τα 
προϊόντα αυτά εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, η Γ.Γ.Κ. θα επιβάλλει 
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις µε βάση το Νόµο 2251/94, σε όλους όσους εµπλέκονται στην 
αλυσίδα διακίνησής των προϊόντων αυτών στην ελληνική αγορά. 
 
 
 
 



Εβδοµαδιαία αναφορά κοινοποιήσεων µέσω RAPEX 

Αναφορά 38 

Εβδοµαδιαία επισκόπηση για τα καταναλωτικά προϊόντα 
 

Σοβαρός κίνδυνος  
 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν 
 

Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
κοινοποιούσα 

χώρα 

1  

A12/1436/

14 

ΑΥΣΤΡΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Πύραυλος 

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ  

Όνοµα: Air Bang 
Rocket  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Article N°: 
192508  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
S34 / 6718158034922  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: 
Αεριωθούµενος 
πύραυλος µε θάλαµο 
αέρα και κίτρινα 
αφρώδη πτερύγια, σε 
µπλίστερ συσκευασία 
µε ετικέτα.   

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Βλάβη στην ακοή 

Το προϊόν υπερβαίνει 
τη µέγιστη 
επιτρεπόµενη 
εκποµπή ήχου και, 
κατά συνέπεια, µπορεί 
να προκαλέσει βλάβη 
στην ακοή. 

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

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Προειδοποίηση 
των 
καταναλωτών για 
τους κινδύνους. 

 



 

2  

A12/1437/

14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Πλαστική 
µπάλα µε αιχµές 

Μάρκα: MARCO'S 
TOYS  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
8435399001491  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: 
Λαστιχένια µπάλα γιο-
γιο µε πρόσωπο. 
Περιέχει µπαταρίες. 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Χηµικός, Πνιγµός 

Το προϊόν µπορεί 
εύκολα να σχιστεί, 
κάνοντας τις µικρές 
µπαταρίες 
προσβάσιµες. Εάν 
καταποθούν από 
παιδιά, οι µπαταρίες 
µπορεί να ενέχουν 
χηµικό κίνδυνο. 
Επιπλέον, το ελαστικό 
κορδόνι που 
συνδέεται µε το 
παιχνίδι αποκόπτεται 
εύκολα και µπορεί να 
προκαλέσει  πνιγµό 
σε περίπτωση 
κατάποσης από µικρά 
παιδιά.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία 
Ασφάλειας Παιχνιδιών 
και τα σχετικά 
Ευρωπαϊκά πρότυπα 
EN 62115 και EN 71-
1. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



 

3  

A12/1438/

14 

ΚΥΠΡΟΣ Κατηγορία: Έπιπλα 

Προϊόν: Καρέκλα 
κήπου  

Μάρκα: Carrefour  

Όνοµα: Riverside 
Wicker Line  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: GD16564 –
σοκολατί χρώµα, 
GD60304 – λευκό 
χρώµα  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
3608144281988, 
3610882092252  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 81000000 - 
χλοοκοπτικά / είδη 
κήπου 

Περιγραφή: Καρέκλα 
κήπου.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Τραυµατισµοί  

Λόγω 
κατασκευαστικής 
αστοχίας µπορεί να  
υπάρχει 
παραµόρφωση στη 
δοµή του προϊόντος 
και κατ’ επέκταση να 
προκληθεί πτώση του 
χρήστη.  

Έχει αναφερθεί ένα 
ατύχηµα. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Έχει γίνει 
σχετική 
δηµοσίευση 
στον Τύπο για 
την ενηµέρωση 
του 
καταναλωτικού 
κοινού µε το 
από 
29/08/2014 
∆ελτίο Τύπου. 

4  

A12/1439/

14 

ΙΤΑΛΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα  

Προϊόν: Μελάνι για 
τατουάζ  

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
Βάριο πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα 
(µετρηθείσα τιµή: 181 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 



Μάρκα: Incredibile 
Tattoo Supply By Lauro 
Paolini  

Όνοµα: Sacred Color 
Red Rubens  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 11719, 
Λήξης 12-2016, C.I 
12475  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot: ST0950222  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 - 
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: Μελάνι 
για τατουάζ σε δοχείο 
30 ml που αναγράφει 
τη µάρκα, τον αριθµό 
παρτίδας (lot), την 
ηµεροµηνία λήξης και 
τον παραγωγό.  

Χώρα προέλευσης: 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

mg/kg).  

Το Βάριο µπορεί να 
απορροφηθεί από το 
δέρµα και προκαλεί 
δυσλειτουργίες της 
καρδιάς, µυϊκή 
αδυναµία και είναι 
επιβλαβές για το 
νευρικό σύστηµα. 

Σύµφωνα µε το 
ψήφισµα ResAP 
(2008) 1 του 
Συµβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά µε 
τις απαιτήσεις και τα 
κριτήρια για την 
ασφάλεια των 
τατουάζ και του 
µόνιµου µακιγιάζ, η 
περιεκτικότητα σε 
Βάριο θα πρέπει να 
περιορίζεται σε 50 
mg/kg. 

µέτρα. 

 

5  

A12/1440/

14 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Τσαντάκι 
καλλυντικών  

Μάρκα: Ad Hoc  

Περιβάλλον 

Το τεχνητό δέρµα της 
τσάντας περιέχει 
χλωριωµένες 
παραφίνες µικρής 
αλυσίδας (SCCPs) 
(µετρηθείσα τιµή έως 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Τσαντάκι 
καλλυντικών από 
τεχνητό µαύρο δέρµα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

0,13% κατά βάρος).  

Απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά 
και χρήση 
αντικειµένων που 
περιέχουν SCCPs. 

Οι SCCPs παραµένουν 
στο περιβάλλον, είναι 
τοξικοί για τους 
υδρόβιους 
οργανισµούς σε 
χαµηλές 
συγκεντρώσεις και 
βιοσυσσωρεύονται 
στην άγρια πανίδα και 
τους ανθρώπους, 
θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον κανονισµό για 
τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
(Κανονισµός POP).  

6  

A12/1441/

14 

ΙΤΑΛΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα  

Προϊόν: Tattoo ink  

Μάρκα: Eternal Ink  

Όνοµα: Spearmint 
Green  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Art. 3890 
A, 
Lot #C 092, Color 
Index: 21095  

Αριθµός 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
Βάριο πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα 
(µετρηθείσα τιµή: 
6950 mg/kg).  

Το Βάριο µπορεί να 
απορροφηθεί από το 
δέρµα και προκαλεί 
δυσλειτουργίες της 
καρδιάς, µυϊκή 
αδυναµία και είναι 
επιβλαβές για το 
νευρικό σύστηµα. 

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

 



παρτίδας/Barcode: 
Batch 092 E45 
04/02/2103  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 - 
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: Πλαστικό 
µπουκάλι 30 ml µε 
βιδωτό πώµα. Ηµερ. 
λήξης 04/2016.  

Χώρα προέλευσης: 

ΗΠΑ 

 

Σύµφωνα µε το 
ψήφισµα ResAP 
(2008) 1 του 
Συµβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά µε 
τις απαιτήσεις και τα 
κριτήρια για την 
ασφάλεια των 
τατουάζ και του 
µόνιµου µακιγιάζ, η 
περιεκτικότητα σε 
Βάριο θα πρέπει να 
περιορίζεται σε 50 
mg/kg. 

7  

A12/1442/

14 

ΙΤΑΛΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα 

Προϊόν: Μελάνι για 
τατουάζ  

Μάρκα: Eternal Ink  

Όνοµα: Lightning 
Yellow  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Art.N°: 
3872, Colour Index: 
21095  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot #C 301, Batch 301 
E40  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 - 
οµορφιά / προσωπική 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
Βάριο πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα 
(µετρηθείσα τιµή: 
7800 mg/kg).  

Το Βάριο µπορεί να 
απορροφηθεί από το 
δέρµα και προκαλεί 
δυσλειτουργίες της 
καρδιάς, µυϊκή 
αδυναµία και είναι 
επιβλαβές για το 
νευρικό σύστηµα. 

Σύµφωνα µε το 
ψήφισµα ResAP 
(2008) 1 του 
Συµβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά µε 
τις απαιτήσεις και τα 
κριτήρια για την 

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

 



φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: Μελάνι 
για τατουάζ σε 
µπουκάλι 30 ml που 
αναγράφει τη µάρκα, 
τον αριθµό παρτίδας 
(lot), την ηµεροµηνία 
λήξης και τα στοιχεία 
του παραγωγού στα 
Γερµανικά. 

Χώρα προέλευσης: 

ΗΠΑ 

 

ασφάλεια των 
τατουάζ και του 
µόνιµου µακιγιάζ, η 
περιεκτικότητα σε 
Βάριο θα πρέπει να 
περιορίζεται σε 50 
mg/kg. 

8  

A12/1443/

14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Γυναικεία 
παπούτσια  

Μάρκα: Jumex  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: HP 8449 
Blue O  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
EAN 200004733  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 63000000 - 
υποδήµατα  

Περιγραφή: 
Υποδήµατα µπαλαρίνες 
σε µπλε – τυρκουάζ, σε 

Χηµικός 

Η εσωτερική 
δερµάτινη σόλα 
περιέχει 93.7 mg/kg 
Χρώµιο (VI).  

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

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



κουτί παπουτσιών 
(µέγεθος δείγµατος 
39).  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

9  

A12/1444/

14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Γυναικεία 
υποδήµατα  

Μάρκα: Jumex  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: HP 8330 
Green  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
EAN 200003788  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 63000000 - 
υποδήµατα 

Περιγραφή: Πράσινα 
παπούτσια µπαλαρίνας 
σε κουτί παπουτσιών. 
Μέγεθος δείγµατος: 40.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Χηµικός 

Η εσωτερική 
δερµάτινη σόλα 
περιέχει Χρώµιο (VI) 
πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα  
(µετρηθείσα τιµή 
µέχρι 30.5 mg/kg).  

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

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
  



 

10  

A12/1445/

14 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Προστατευτικός 
εξοπλισµός  

Προϊόν: Γάντια 
εργασίας  

Μάρκα: Berner  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Item 
number 620HPU  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
6430016086783  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 85000000 – 
ασφάλεια / προστασία 

Περιγραφή: Γάντια 
εργασίας από λευκό 
δέρµα, µε µπλε 
δερµάτινο περικάρπιο.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Χηµικός 

Το λευκό δέρµα των 
γαντιών περιέχει 
Χρώµιο (VI) πάνω 
από τα επιτρεπόµενα 
επίπεδα  (µετρηθείσα 
τιµή µέχρι 22 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. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 
 
 

11  ΛΕΤΟΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια Χηµικός Υποχρεωτικά 
µέτρα:  



A12/1446/

14 

Προϊόν:  Πλαστική 
κούκλα  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Όνοµα: SPORT lovely 
toys  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 6633, Item 
No. S115  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
20013066501150  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: ∆ιάφορες 
πλαστικές κούκλες µε 
πολύχρωµα φορέµατα. 
Τα προϊόντα διατίθεται 
σε χάρτινο κουτί που 
είναι διαφανές 
µπροστά.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Τα προϊόντα 
περιέχουν 17.1% 
κατά µάζα δι-n-
οκτυλο φθαλικό 
εστέρα (DNOP) και 
2.34% κατά µάζα δι-
ισοεννεΰλιο-φθαλικό 
εστέρα (DINP). 
Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα 
παιδιά να τα βάλουν 
στο στόµα. 

 
Καταστροφή του 
προϊόντος. 
 
 

12  

A12/1447/

14 

ΛΕΤΟΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστική 
κούκλα  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Χηµικός 

Το υλικό στο κεφάλι 
του παιχνιδιού 
εµπεριέχει 15.5% 
κατά µάζα δι-n-
οκτυλο φθαλικό 
εστέρα (DNOP) και 
0.37% κατά µάζα δι-

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



Όνοµα: FAD STYLE  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: NO:YB602  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
4008880001731  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Πλαστική 
κούκλα µε ξανθά 
µαλλιά και πολύχρωµα 
φορέµατα. Το προϊόν 
διατίθεται σε χάρτινο 
κουτί µε διαφανές 
παράθυρο έκθεσης και 
αναγράφει στα αγγλικά 
"Give children the best 
gift".  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

ισοεννεΰλιο-φθαλικό 
εστέρα (DINP). 

Σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DINP, DIDP και DNOP 
απαγορεύονται σε 
παιχνίδια ή είδη 
παιδικής φροντίδας 
που µπορούν τα 
παιδιά να τα βάλουν 
στο στόµα. 
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A12/1448/

14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Χηµικά 
προϊόντα  

Προϊόν: Κιτ επισκευής 
ποδηλάτου µε κόλλα 

Μάρκα: V&F  

Όνοµα: (Glue) Red 
Sun  

Χηµικός 

Η κόλλα περιέχει 
βενζόλιο και 1.2 
διχλωροαιθάνιο πάνω 
από τα επιτρεπόµενα 
επίπεδα (µετρηθείσες 
τιµές: βενζόλιο: 24%, 
1.2 διχλωροαιθάνιο: 
60%).  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Reference 
15954  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
8862009159545  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Κιτ 
επισκευής ποδηλάτων 
αποτελούµενο από ένα 
σωληνάριο µε κόλλα, 
διάφορα εργαλεία και 
ένα µπάλωµα για τη 
σαµπρέλα. ∆ιακινείται 
σε µπλίστερ πακέτο µε 
χαρτόνι.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Το βενζόλιο και το 1.2 
διχλωροαιθάνιο είναι 
καρκινογόνα και 
τοξικά σε περίπτωση 
εισπνοής ή επαφής µε 
το δέρµα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό 
REACH.  

14  

A12/1449/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Πλαστικό 
φτυάρι άµµου  

Μάρκα: Wibra  

Όνοµα: Zandgrijper 
(Sand Gripper)  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 1085.0714  

Αριθµός 

Πνιγµός 

Μικρά τµήµατα από το 
φτυάρι µπορούν 
εύκολα να 
αποκολληθούν. Αν τα 
βάλουν στο στόµα 
µικρά παιδιά, θα 
µπορούσαν να 
πνιγούν. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



παρτίδας/Barcode: 
Παρτίδα: 6402419, 
Barcode: 
2010850714000  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: Κόκκινο 
και κίτρινο πλαστικό 
φτυάρι, που πωλείται 
χωρίς συσκευασία.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

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

15  

A12/1450/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν 
λεύκανσης δέρµατος 

Μάρκα: Skin Light  

Όνοµα: Skin Light 
with carrot extract and 
vitamin E  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot. CSL D15, παραγ. 
03/04/2013, λήξης 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει  
4,8% κατά βάρος 
υδροκινόνη.  

Η υδροκινόνη 
προκαλεί ερεθισµό 
του δέρµατος και 
δερµατίτιδα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό για τα 
Καλλυντικά προϊόντα.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



04/2016, NAFDAC 02-
6435  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 –
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή  

Περιγραφή: Λευκή 
συσκευασία που κλείνει 
µε πορτοκαλί βιδωτό 
πώµα, 500 gr.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
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A12/1451/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν 
λεύκανσης δέρµατος  

Μάρκα: ClairLiss  

Όνοµα: Clair Liss 
Génial toning body 
lotion with vitamin E  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ean 
6181100 320329  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot 2 3 60, παραγ. 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 3,8% κατά 
βάρος υδροκινόνη.  

Η υδροκινόνη 
προκαλεί ερεθισµό 
του δέρµατος και 
δερµατίτιδα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό για τα 
Καλλυντικά προϊόντα.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



10/12, λήξης 10/14  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 – 
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: Λευκό 
πλαστικό  µπουκάλι µε 
µωβ /ροζ βιδωτό 
καπάκι, χωρητικότητας 
500 ml.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
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A12/1452/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν 
λεύκανσης δέρµατος  

Μάρκα: Crusader  

Όνοµα: Skin toning 
cream  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: EAN 
5021699 000008  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
lot 121925, 2017  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 – 
οµορφιά / προσωπική 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
1.7% κατά βάρος 
υδροκινόνη.  

Η υδροκινόνη 
προκαλεί ερεθισµό 
του δέρµατος και 
δερµατίτιδα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό για τα 
Καλλυντικά προϊόντα.   

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: 
Πράσινο/λευκό χάρτινο 
κουτί µε σωληνάριο, 50 
g.  

Χώρα προέλευσης: 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
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A12/1453/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν 
λεύκανσης δέρµατος  

Μάρκα: Body Clear  

Όνοµα: Lightening 
body lotion - new life  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ean 
6181100 280586  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Παραγ. 04/04/13, Λήξη 
03/04/16  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 – 
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή 

Περιγραφή: Λευκό 
πλαστικό δοχείο µε 
πορτοκαλί βιδωτό 
πώµα, χωρητικότητας 
500 ml.  

Χώρα προέλευσης: 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
4.5% κατά βάρος 
υδροκινόνη.  

Η υδροκινόνη 
προκαλεί ερεθισµό 
του δέρµατος και 
δερµατίτιδα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό για τα 
Καλλυντικά προϊόντα.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
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A12/1454/

14 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Κατηγορία: Έπιπλα  

Προϊόν: Ξαπλώστρα  

Μάρκα: Goodland's  

Όνοµα: Outdoor Living 
- Deluxe Hoop Lounger  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 024/999  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
14C0004  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 81000000 - 
χλοοκοπτικό / είδη 
κήπου 

Περιγραφή: 
Ξαπλώστρα από µαύρο 
ύφασµα µε 
σωληνοειδείς στεφάνες 
χάλυβα. ∆ιατίθεται σε 
κουτί από χαρτόνι και 
πρέπει να 
συναρµολογηθεί από 
τους χρήστες. 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Τραυµατισµοί,  
Εγκλωβισµός 

Η ξαπλώστρα µπορεί 
να καταρρεύσει κατά 
τη διάρκεια της 
χρήσης, µε συνέπεια 
τα δάχτυλα και άλλα 
µέρη του σώµατος να 
µπορεί να 
παγιδευτούν µεταξύ 
των τµηµάτων του 
πλαισίου και µεταξύ 
του πλαισίου και του 
δαπέδου. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε τα 
σχετικά Ευρωπαϊκά 
πρότυπα EN 581-1 
και EN 581-2.  

Έχουν αναφερθεί 
ατυχήµατα.  

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
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A12/1455/

14 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: 
Καλλυντικά 

Προϊόν: Προϊόν 
λεύκανσης δέρµατος  

Μάρκα: Skin Light  

Όνοµα: Skin Light, 
crème cocoa butter  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot. CCBSL 031, 
παραγ. 30/12/2013, 
λήξη 12/2016  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 53000000 – 
οµορφιά / προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή  

Περιγραφή: 
Συσκευασία ανοιχτού 
καφέ χρώµατος µε 
καφέ βιδωτό καπάκι, 
χωρητικότητας 500 ml.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχει 6% κατά 
βάρος υδροκινόνη.  

Η υδροκινόνη 
προκαλεί ερεθισµό 
του δέρµατος και 
δερµατίτιδα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό για τα 
Καλλυντικά προϊόντα. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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A12/1456/

14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιχνίδι 
µουσικό όργανο  

Μάρκα: Perez y 
Rincon  

Όνοµα: Party Band - 
Kids World  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ref 1337 - 
Nº B661  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
8435331313376  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: ∆ιάφορα 
µουσικά όργανα από 
πλαστικό, σε µπλίστερ 
συσκευασία.   

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Πνιγµός  

Μικρά κοµµάτια από 
το ντέφι και το 
µικρόφωνο µπορούν 
εύκολα να 
αποσπαστούν. Αν τα 
βάλουν στο στόµα 
µικρά παιδιά, µπορεί 
να πνιγούν. 

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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A12/1457/

14 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει  
την αρωµατική αµίνη 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 



Προϊόν: Κασκόλ 

Μάρκα: L´asessor  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Style N°: 
1106145357562  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ  

Περιγραφή: Σκούρο 
µωβ και λευκό καρό 
κασκόλ µε ροζ ρίγες.   

Χώρα προέλευσης: 

ΙΝ∆ΙΑ 

 

3,3'- 
διµεθοξυβενζιδίνη 
(µετρηθείσα 
συγκέντρωση 300 
mg/kg), που 
απελευθερώνεται από 
αζωχρώµατα. Στην 
περίπτωση που το 
προϊόν είναι σε άµεση 
και παρατεταµένη 
επαφή µε το δέρµα, η 
αρωµατική αµίνη 
µπορεί να 
απορροφηθεί από το 
δέρµα. Οι αρωµατικές 
αµίνες µπορούν να 
προκαλέσουν 
καρκίνο, µεταλλάξεις 
στα κύτταρα και να 
επηρεάσουν την 
αναπαραγωγή. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό 
REACH.  

σύνορα. 
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A12/1458/

14 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  Κατηγορία: 
Κοσµήµατα 

Προϊόν: Κοσµήµατα 
πίρσινγκ  

Μάρκα: Navelring  

Όνοµα: 316L Surgical 
Steel  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Article N°: 
83065  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
µόλυβδο πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα  
(µετρούµενη τιµή: 
91% κατά βάρος).  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό 
REACH.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 
 
 



ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ 

Περιγραφή: 
Χρυσόχρωµο µεταλλικό 
κόσµηµα αφαλού σε 
σχήµα µουσικό κλειδί,  
διακοσµηµένο µε 
αποµιµήσεις 
διαµαντιών. Φέρει 
µαύρη πλαστική ετικέτα 
που αναγράφει 
"Navelring" και "316L 
Surgical Steel". Το 
κόσµηµα είναι 
συσκευασµένο σε 
διαφανή πλαστική 
συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: 
Μηχανήµατα 

Προϊόν: Ανελκυστήρας 
ανθρώπων 

Μάρκα: DANDY  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: DH-EM  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν είναι 
ασταθές µε κίνδυνο 
πρόκλησης πτώσεων 
και ατυχηµάτων, 
έλλειψης ασφάλειας 
και αξιοπιστίας στο 
κύκλωµα έκτακτης 
ακινητοποίησης. ∆εν 
υπάρχει καµία 
προστασία για την 
αποφυγή παγίδευσης, 
ούτε ηλεκτρικό 
σύστηµα ώστε να 
εµποδίσει τον 

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

 



ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 58000000  

Περιγραφή: 
Πλατφόρµα µε 
υδραυλικό σύστηµα, 
πίνακα ελέγχου µέσα 
στον θάλαµο, µέχρι 
πέντε στάσεις και 
πόρτες σε κάθε όροφο. 
Ταχύτητα 0:15 m/s. 

Χώρα προέλευσης: 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 

ανελκυστήρα από το 
να λειτουργήσει µε 
ανοιχτές πόρτες, ούτε 
προστασία στον 
ηλεκτρολογικό 
πίνακα. ∆εν φέρει 
καµία ένδειξη για το 
µέγιστο φορτίο 
ανέλκυσης  ή τον 
µέγιστο αριθµό 
ατόµων και δεν φέρει 
κανένα σύστηµα που 
να δείχνει/εµποδίζει 
τη χρήση εξαιτίας της 
υπερβολικής 
φόρτωσης.  

Έχει αναφερθεί ένα 
θανατηφόρο 
ατύχηµα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία 
Μηχανηµάτων. 
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14 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Σετ πλαστικές 
κούκλες  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ  

Όνοµα: Jennifier  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: NO: 
7393CV (επί της 
συσκευασίας), N: 
89901 (στην ετικέτα)  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
8585030089901  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
18% κατά βάρος δι 
(2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα 
(DEHP), 0.32% κατά 
βάρος διβουτυλ-
φθαλικό εστέρα 
(DBP) και 1.93% δι-
ισοεννεΰλιο-φθαλικό 
εστέρα (DINP). 
Οι φθαλικές ενώσεις 
(DEHP) και (DBP) 
είναι τοξικές και 
επιβλαβείς για την 
υγεία των παιδιών, 
προκαλώντας πιθανή 
βλάβη του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος. 
 
Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 
Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



παιχνίδια  

Περιγραφή: Σετ από 3 
πλαστικές κούκλες µε 
διαφορετικά 
χρωµατιστά µαλλιά, 
φορέµατα και 
παπούτσια. 
Συσκευάζεται σε 
διαφανή πλαστική 
σακούλα που κλείνει µε 
µπλε χαρτόνι και 
αναγράφει την ένδειξη     
"Jennifier".  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

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. 

 

26  
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14 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο  

Μάρκα: Lelukulma  

Όνοµα: Royal Army 
Commando Force  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Item 
number: TP-503464  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
6412163004957  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Παιχνίδι 
πλαστικό όπλο µε τρία 

Πνιγµός 

Οι κόκκινες πλαστικές 
βεντούζες από τα 
βλήµατα µπορούν 
εύκολα να 
αποσπαστούν και να 
καταποθούν από 
µικρά παιδιά, 
προκαλώντας 
εσωτερική απόφραξη 
των αεραγωγών. 

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 



βλήµατα και ένα 
πλαστικό σήµα 
αστυνοµίας ασηµί 
χρώµατος. Τα βλήµατα 
είναι από χρυσό 
πλαστικό µε κόκκινες 
βεντούζες. Το όπλο 
είναι πιστόλι µαύρου-
ασηµί-κόκκινου 
χρώµατος και 
αναγράφει "Force". 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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A12/1462/

14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό 
φόρεµα  

Μάρκα: Cichlid  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Μοντέλο: 
Kodu, PEMBE: 
C4Y12160109105 AD, 
ORANJ: 
C4Y12160109113 AD  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
1385609267900, 
1385609267917  

Κωδικός ιστοσελίδας 

Τραυµατισµοί  

Τα µακριά λειτουργικά 
κορδόνια στην 
περιοχή της µέσης 
µπορεί να 
παγιδευτούν και να 
προκαλέσουν 
τραυµατισµούς στα 
παιδιά.   

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Παιδικό 
φόρεµα τούνικ σε ροζ 
και πορτοκαλί χρώµα 
για παιδιά ηλικίας έως 
7 ετών καθώς και για 
παιδιά ηλικίας 7-14 
ετών. Το φόρεµα είναι 
από πλεκτό ύφασµα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
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14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Σετ 
ενδύµατος για αγόρια  

Μάρκα: Сhildren Wear  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Item № 
9199CD1515  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
σετ ενδύµατος 
αποτελούµενο από 

Στραγγαλισµός, 
τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού  
εξαιτίας της 
παρουσίας κορδονιών 
περίσφιξης µε 
ελεύθερα άκρα στην 
κουκούλα. Επιπλέον η 
παρουσία µη 
στερεωµένων 
κορδονιών περίσφιξης 
στη µέση µπορεί να 
προκαλέσει 
τραυµατισµούς.  

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

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

 



µπλούζα µε κουκούλα 
και παντελόνι µε 
κορδόνι στην περιοχή 
της µέσης. Στο 
µπροστινό µέρος της 
µπλούζας αναγράφει 
"Neo Cosmic Future 
world Cool 
Experience".  

Χώρα προέλευσης: 

ΤΑΫΛΑΝ∆Η 
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14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Αλυσίδα 
κουδουνίστρα για µωρά  

Μάρκα: Belltoy  

Όνοµα: The Cute 
Bears  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ref 2013B  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
8429283051042  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 

Πνιγµός 

Τα αρκουδάκια και τα 
πλαστικά σφαιρίδια 
στην αλυσίδα µπορεί 
εύκολα να σπάσουν, 
απελευθερώνοντας 
µικρά κοµµάτια που 
µπορεί να 
καταποθούν από 
µικρά παιδιά, 
προκαλώντας 
εσωτερική απόφραξη 
των αεραγωγών. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία 
Ασφάλειας Παιχνιδιών 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα 
σύνορα. 
 



παιχνίδια 

Περιγραφή: Παιχνίδι 
αλυσίδα κουδουνίστρα 
µε µικρά αρκουδάκια 
και χρωµατιστά 
πλαστικά σφαιρίδια για 
να στερεώνεται στην 
κούνια, στην καρέκλα 
του µωρού κλπ. Το 
προϊόν διατίθεται σε  
χρωµατιστό χάρτινο 
κουτί.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 71-1. 
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14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό σορτς  

Μάρκα: EXIT  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: FOOTBALL 
BAM SHORTS BOX, 
Design: 338641  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 5 
700794392224  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
σορτς για παιδιά 
ηλικίας έως 7 ετών και 

Τραυµατισµοί  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
τραυµατισµών  
εξαιτίας της 
παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών στη µέση.  

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



µεγαλύτερα 7-14 ετών, 
σχεδιασµένο µε 
λειτουργικό κορδόνι 
στην περιοχή της 
µέσης.   

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό σορτς  

Μάρκα: BTS  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
σορτς για παιδιά 
ηλικίας έως 7 ετών και  
7-14 ετών, 
σχεδιασµένο µε 
λειτουργικό κορδόνι 
στην περιοχή της 

Τραυµατισµοί  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
τραυµατισµών  
εξαιτίας της 
παρουσίας 
λειτουργικών 
κορδονιών στη µέση.  

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
  



µέσης.   

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
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14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Μπικίνι για 
κορίτσια  

Μάρκα: AFT  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 812  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

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

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Τραυµατισµοί, 
στραγγαλισµός  

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού  και 
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.  
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A12/1468/

14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Μπικίνι για 
κορίτσια  

Μάρκα: feige  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 218  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Μπικίνι 
για κορίτσια ηλικίας 7 
ετών και µεγαλύτερα 
7-14 ετών. Το πάνω 
µέρος είναι 
σχεδιασµένο µε 
λειτουργικά κορδόνια 
µε ελεύθερα άκρα στο 
λαιµό, και το κάτω 
µέρος φέρει 
λειτουργικά κορδόνια 
και στις δύο πλευρές 
της µέσης.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Τραυµατισµοί, 
στραγγαλισµός 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
στραγγαλισµού και 
τραυµατισµών  
εξαιτίας της 
παρουσίας κορδονιών 
που δένουν στο λαιµό 
και στη µέση. 

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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A12/1469/

14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Σετ παιδικού 
ενδύµατος  

Μάρκα: Quinper  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Μέγεθος: 
12 µηνών 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Περιγραφή: Παιδικό 
σετ ενδύµατος 
αποτελούµενο από δύο 
µέρη: το πρώτο είναι 
λευκό φόρεµα µε 
διακοσµήσεις σε µπλε, 
κόκκινο, και κίτρινο – 
καφέ, µε κόκκινα 
βολάν, λευκή δαντέλα 
και µπλε περίγραµµα. 
Το δεύτερο είναι ένα 

Τραυµατισµοί 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
τραυµατισµών  
εξαιτίας της 
παρουσίας πολύ 
µακριάς ζώνης που 
δένει στην πλάτη και 
προεξέχει κάτω από 
το στρίφωµα του 
ενδύµατος.  

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



µπλε εσώρουχο 

ραµµένο προσωρινά 
στο φόρεµα. Το σετ 
πωλείται χωρίς 
συσκευασία. 

Χώρα προέλευσης: 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
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14 

ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιχνίδι όπλο 
µε βλήµατα  

Μάρκα: Funny Clown  

Όνοµα: Soft Dart Gun  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ref. 5566  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
5619786055668  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Πλαστικό 
πιστόλι και 3 βλήµατα 
µε βεντούζες. Το 

Πνιγµός  

Οι βεντούζες στο 
άκρο των βληµάτων 
µπορούν εύκολα να 
αποσπαστούν. Αν τις 
βάλουν στο στόµα 
παιδιά, µπορούν να 
κολλήσουν και να 
φράξουν τους 
αεραγωγούς. 

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 
 



προϊόν διατίθεται σε 
πλαστική και χάρτινη 
µπλίστερ συσκευασία.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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A12/1471/

14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό 
παντελόνι  

Μάρκα: Richie Royce  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 3252  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα  

Περιγραφή: Παιδικό 
κοντό παντελόνι για 
παιδιά ηλικίας 7 ετών 
και  7 έως 14 ετών.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΓΝΩΣΤΗ 

Τραυµατισµοί  

Το παντελόνι φέρει 
µακριά, µη 
στερεωµένα κορδόνια 
στη µέση που 
µπορούν να 
παγιδευτούν κατά τη 
διάρκεια διαφόρων 
δραστηριοτήτων του 
παιδιού, προκαλώντας 
τον τραυµατισµό του.  

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

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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A12/1472/

14 

ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: 
Αντικείµενα παιδικής 
φροντίδας και παιδικός 
εξοπλισµός  

Προϊόν: Παιδικό 
κάθισµα αυτοκινήτου  

Μάρκα: Qaba  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Μοντέλα: 
64-0002 (GW 217- 6) / 
64.0003 (GW 217- 5) / 
640004 (GW 217- 1) / 
64.0010 (GW 217- 4) / 
64.0007 (GW 217- 3) / 
64.0014 (GW 217- 2) / 
BXS-208, Lot: GW 217  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 54000000 – 
βρεφική φροντίδα  

Περιγραφή: 
Καθίσµατα 
αυτοκινήτων, 
διαφόρων διαστάσεων, 
κατάλληλα για παιδιά 
βάρους µεταξύ 9-18 kg 
και 15-36 kg.  

Τραυµατισµοί   

Ο µηχανισµός 
συγκράτησης δεν 
λειτουργεί σωστά και 
το παιδί µπορεί να 
τραυµατίσει σε 
περίπτωση 
αυτοκινητιστικού 
ατυχήµατος ή βίαιου 
και ξαφνικού  
φρεναρίσµατος του 
οχήµατος. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 



Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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A12/1473/

14 

ΓΑΛΛΙΑ Κατηγορία: 
Ηλεκτρικές συσκευές 
και εξοπλισµός   

Προϊόν: Τροφοδοτικό  

Μάρκα: Ohmeron  

Όνοµα: Universal 
Power Supply with 
Adjustable Output 
Voltage  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: GS1020N  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Barcode: 
5420037007479  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: 
Τροφοδοτικό 72W για 
χρήση σε notebooks 
και άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές, µε 
εναλλάξιµα βύσµατα, 
σε διαφανή συσκευασία 

Ηλεκτροπληξία 

Μπορεί να υπάρξει µια 
ηλεκτρική εκκένωση 
µε επικίνδυνο επίπεδο 
ενέργειας για το 
χρήστη, κατά την 
αποσύνδεση του 
προϊόντος από την 
πρίζα του ρεύµατος, 
µέσω της επαφής µε 
τις ακίδες του φις. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία Χαµηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60950.  

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



µπλίστερ. 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

39  

A12/1474/

14 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Τσάντα χειρός  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 274281  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ  

Περιγραφή: Τσάντα 
χειρός από µαύρο 
τεχνητό δέρµα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Περιβάλλον 

Το τεχνητό δέρµα της 
τσάντας περιέχει 
χλωριωµένες 
παραφίνες µικρής 
αλυσίδας (SCCPs) 
(µετρηθείσα τιµή έως 
1,0% κατά βάρος). 
Απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά 
και χρήση 
αντικειµένων που 
περιέχουν SCCPs. 

Οι SCCPs παραµένουν 
στο περιβάλλον, είναι 
τοξικοί για τους 
υδρόβιους 
οργανισµούς σε 
χαµηλές 
συγκεντρώσεις και 
βιοσυσσωρεύονται 
στην άγρια πανίδα και 
τους ανθρώπους, 
θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον κανονισµό για 
τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
(Κανονισµός POP). 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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A12/1475/

14 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Κατηγορία: Γραφική 
ύλη  

Προϊόν: Κασετίνα  

Μάρκα: Burde 
Förlagsaktiebolag  

Όνοµα: Pennfodral 
POP röd  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 92630900  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
7392620630907  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 62000000 - 
γραφική ύλη / 
µηχανήµατα γραφείου 
/ είδη εποχής 

Περιγραφή: Κασετίνα 
από κόκκινο τεχνητό 
δέρµα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

Περιβάλλον 

Το τεχνητό δέρµα της 
κασετίνας  περιέχει 
χλωριωµένες 
παραφίνες µικρής 
αλυσίδας (SCCPs) 
(µετρηθείσα τιµή έως 
0,5% κατά βάρος). 
Απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά 
και χρήση 
αντικειµένων που 
περιέχουν SCCPs. 

Οι SCCPs παραµένουν 
στο περιβάλλον, είναι 
τοξικοί για τους 
υδρόβιους 
οργανισµούς σε 
χαµηλές 
συγκεντρώσεις και 
βιοσυσσωρεύονται 
στην άγρια πανίδα και 
τους ανθρώπους, 
θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.  

 
Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον κανονισµό για 
τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
(Κανονισµός POP). 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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A12/1476/

14 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Πορτοφόλι 

Μάρκα: Montini  

Περιβάλλον 

Το τεχνητό δέρµα του 
πορτοφολιού  περιέχει 
χλωριωµένες 
παραφίνες µικρής 
αλυσίδας (SCCPs) 
(µετρηθείσα τιµή έως 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 58200325  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
7300000340117  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ 

Περιγραφή: Ροζ 
πορτοφόλι από τεχνητό 
δέρµα µε χρυσαφί 
καρφιά.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

0.2% κατά βάρος). 
Απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά 
και χρήση 
αντικειµένων που 
περιέχουν SCCPs. 

Οι SCCPs παραµένουν 
στο περιβάλλον, είναι 
τοξικοί για τους 
υδρόβιους 
οργανισµούς σε 
χαµηλές 
συγκεντρώσεις και 
βιοσυσσωρεύονται 
στην άγρια πανίδα και 
τους ανθρώπους, 
θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.  

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον κανονισµό για 
τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
(Κανονισµός POP). 
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A12/1477/

14 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Θήκη για  
smartphones  

Μάρκα: Deltaco  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: IPNE-841  

Περιβάλλον 

Το τεχνητό δέρµα της 
θήκης περιέχει 
χλωριωµένες 
παραφίνες µικρής 
αλυσίδας (SCCPs) 
(µετρηθείσα τιµή έως 
0.18% κατά βάρος). 
Απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά 
και χρήση 
αντικειµένων που 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
7340004689515  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ  

Περιγραφή: Μαύρη 
θήκη για iPhone 4S 
από τεχνητό δέρµα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

περιέχουν SCCPs. 

Οι SCCPs παραµένουν 
στο περιβάλλον, είναι 
τοξικοί για τους 
υδρόβιους 
οργανισµούς σε 
χαµηλές 
συγκεντρώσεις και 
βιοσυσσωρεύονται 
στην άγρια πανίδα και 
τους ανθρώπους, 
θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον.  

 
Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον κανονισµό για 
τους έµµονους 
οργανικούς ρύπους 
(Κανονισµός POP). 
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A12/1478/

14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Καπέλο 
Baseball  

Μάρκα: Europa Park  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 005766  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Παρτίδα: LB-132-2013  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 

Χηµικός 

Το προϊόν περιέχει 
την αρωµατική αµίνη 
3,3'- 
διµεθοξυβενζιδίνη 
(µετρηθείσα 
συγκέντρωση 58 
mg/kg) που 
απελευθερώνεται από 
αζωχρώµατα.  

Όταν το προϊόν είναι 
σε άµεση και 
παρατεταµένη επαφή 
µε το δέρµα, η 
αρωµατική αµίνη 
µπορεί να 
απορροφηθεί από το 
δέρµα. Οι αρωµατικές 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Καταστροφή του 
προϊόντος. 
 
 



ενδύµατα 

Περιγραφή: Μπλε και 
κίτρινο καπέλο µε 
µεταλλικό κλιπ 
στερέωσης. 

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

αµίνες µπορούν να 
προκαλέσουν 
καρκίνο, µεταλλάξεις 
στα κύτταρα και να 
επηρεάσουν την 
αναπαραγωγή. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
τον Κανονισµό 
REACH. 
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A12/1479/

14 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Είδη 
ένδυσης, υφάσµατα και 
είδη µόδας 

Προϊόν: Παιδικό 
τζάκετ  

Μάρκα: INCS – Incossi 
Jeans  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Item № 
85851  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Barcode: 
201301009хххх 
(ανάλογα µε το 
µέγεθος και το χρώµα) 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 67000000 - 
ενδύµατα 

Στραγγαλισµός 

Η παρουσία 
κορδονιών περίσφιξης 
στην κουκούλα 
µπορεί να προκαλέσει 
στραγγαλισµό.   

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

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

 



Περιγραφή: Παιδικό 
τζάκετ για παιδιά 
ηλικίας έως 7 ετών και 
µεγαλύτερα 7-14 ετών. 
Φέρει γιακά και 
κουκούλα µε κορδόνια 
µε ελεύθερα άκρα 
µήκους 30 cm. Το 
τζάκετ φέρει φερµουάρ 
στο µπροστινό µέρος 
και δύο τσέπες µε 
φερµουάρ.   

Χώρα προέλευσης: 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
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A12/1480/

14 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήµατα  

Προϊόν: Μοτοσικλέτα 

Μάρκα: BMW  

Όνοµα: S 1000 RR 
(K46), S 1000 RR 
(K46/11), K 1300 S 
(K40/11), K 1300 R 
(K43/11)  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Τύπος: 
K10, K12S αριθµός 
έγκρισης: 
e1*2002/24*0421*, 
e1*2002/24*0217*  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 

Τραυµατισµοί  

Λόγω κραδασµών στο 
µπροστινό ελαστικό 
της µοτοσικλέτας, 
µπορεί να 
εµφανιστούν ρωγµές 
στο πέλµα και στη 
ζώνη του ελαστικού, 
και µπορεί να 
οδηγήσουν σε 
απώλεια αέρα στο 
ελαστικό και πτώση 
του αναβάτη. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Η ανάκληση 
αφορά ελαστικά 
Continental. 
Έχει γίνει 
σχετική 
δηµοσίευση 
στον Τύπο για 
την ενηµέρωση 
του 
καταναλωτικού 
κοινού µε το 
από 
08/09/2014 
∆ελτίο Τύπου. 



Τα συγκεκριµένα 
τροχοφόρα 
κατασκευάστηκαν 
µεταξύ 15.12.2008 και 
24.7.2014  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: 
Μοτοσικλέτα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ 
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A12/1481/

14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια  

Προϊόν: Μαλακά 
παιχνίδια  

Μάρκα: BUMI  

Όνοµα: 1. 
MACI+TAPADÓ/CSÍKO
S RUHA (αρκουδάκι µε 
ρούχο µε ρίγες), 2. 
KUTYA+TAPADÓ 
(σκυλάκι)  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 1. 809671, 
2. 800584  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
1. 5996033247695, 2. 
5996033201451  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια 

Περιγραφή: 1. 
Μαλακό αρκουδάκι που 

Χηµικός 

Τα προϊόντα ενέχουν 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
περιέχουν µέχρι  35% 
κατά βάρος δι (2-
αιθυλεξυλ) φθαλικό 
εστέρα (DEHP) στις 
διαφανείς πλαστικές 
βεντούζες. 

Αυτός ο φθαλικός 

εστέρας  είναι τοξικός 
και επιβλαβής για την 
υγεία των παιδιών, 
προκαλώντας πιθανή 
βλάβη του 
αναπαραγωγικού 
συστήµατος. 

Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό REACH οι 
φθαλικές ενώσεις 
DEHP, DBP και BBP 
είναι απαγορευµένες 
σε όλα τα παιχνίδια 
και στα είδη παιδικής 
φροντίδας, 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



φέρει ριγέ ένδυµα µε 
βεντούζα, που 
στερεώνεται µε 
κορδόνι. 2. Λευκό και 
κόκκινο λούτρινο 
σκυλάκι µε βεντούζα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: Αλυσίδες 
µε φωτάκια  

Προϊόν: Αλυσίδα µε 
φωτάκια  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Όνοµα: 140 LED 
LIGHT  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
5792013 038174  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: Αλυσίδα 

Ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά 

Η περιοχή εγκάρσιας 
διατοµής των 
εξωτερικών και 
εσωτερικών καλωδίων 
είναι πολύ µικρή και 
τα καλώδια θα 
µπορούσαν να 
υπερθερµανθούν. Τα 
άκρα των συρµάτων 
που είναι κολληµένα 
στους ακροδέκτες της 
µονάδας ελέγχου και 
τα LEDs δεν 
προστατεύονται 
επαρκώς από το 
τράβηγµα και τη 
συστροφή. Tα 
προσβάσιµα καλώδια 
βασικής µόνωσης 
µπορούν να έρθουν 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
 



µε 140 LED φωτάκια 
χρώµατος µπλε, 
πράσινο, κίτρινο και 
κόκκινο. Συσκευασία: 
χρωµατιστό χάρτινο 
κουτί.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

σε επαφή µε τα 
αιχµηρά άκρα του 
διακόπτη και της 
µονάδας ελέγχου. Η 
µόνωση που καλύπτει 
το καλώδιο των LEDs 
είναι ανεπαρκής. Το 
προϊόν συνιστάται για 
χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους, αν και δεν 
προστατεύεται από 
την υγρασία. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία Χαµηλής 
Τάσης και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 60598.  
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Κατηγορία: 
Μηχανοκίνητα οχήµατα  

Προϊόν: Αγροτικό 
Pick-up  

Μάρκα: Toyota  

Όνοµα: Hilux  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: KUN35, 
KUN25, KUN26  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Έτος παραγωγής: 2014 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 77000000 - 
αυτοκίνητα 

Περιγραφή: Αγροτικό 
Pick-up.  

Χώρα προέλευσης: 

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 

Τραυµατισµοί  

Λόγω ανεπαρκούς 
σύσφιξης στη βίδα 
συγκράτησης του 
ενδιάµεσου άξονα 
τιµονιού κατά την 
διαδικασία 
συναρµολόγησης, 
είναι πιθανό η βίδα να 
χαλαρώσει και να 
παρουσιαστεί χτύπος 
και «µπόσικο» στο 
τιµόνι. Εάν το όχηµα 
συνεχίσει να 
χρησιµοποιείται υπό 
αυτές τις συνθήκες, η 
ικανότητα διεύθυνσης 
µπορεί να επηρεαστεί. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Η ανάκληση, 
σύµφωνα µε 
έγγραφη 
δήλωση του 
διανοµέα της 
Toyota στη 
χώρα µας, 
αφορά 2 
οχήµατα, στους 
ιδιοκτήτες των 
οποίων θα 
σταλούν 
προσωπικές 
επιστολές. 



∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΚΟΝΑ. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιδική 
κούνια  

Μάρκα: IKEA  

Όνοµα: GUNGGUNG  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: 702.439.72  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: Παιδική 
κούνια για εσωτερική 
και εξωτερική οικιακή 
χρήση. Πράσινο 
υφασµάτινο κάθισµα 
πολυέστερ µε µαύρου 
χρώµατος ιµάντες 
ανάρτησης, 
στερεωµένους σε 
γάντζους από χάλυβα. 
Το ολικό µήκος των 
ιµάντων, 
περιλαµβανοµένου του 
καθίσµατος, είναι 520 
cm και το πλάτος του 
καθίσµατος είναι 25 
cm. Το ολικό ύψος της 
ανάρτησης είναι 270 
cm.  

Χώρα προέλευσης: 

ΒΙΕΤΝΑΜ 

Τραυµατισµοί 

Τα εξαρτήµατα της 
ανάρτησης της 
κούνιας πιθανώς να 
µην είναι 
σύµφωνα µε τις 
ποιοτικές 
προδιαγραφές της 
εταιρείας, µε 
αποτέλεσµα να 
υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήµατος. 

Έχουν αναφερθεί δύο 

ατυχήµατα.  

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Ανάκληση από 
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 
Έχει γίνει 
σχετική 
δηµοσίευση 
στον Τύπο για 
την ενηµέρωση 
του 
καταναλωτικού 
κοινού µε το 
από 
16/09/2014 
∆ελτίο Τύπου. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Αναπτήρες 

Προϊόν: Φαντεζί 
αναπτήρες  

Μάρκα: XINFU  

Όνοµα: High fishing 
rod lighter  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: model 
7ML4-118  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Bach lot: 716138828-
8, EAN code 
716138828-8  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ 

Περιγραφή: 
Αναπτήρας σε σχήµα 
καλάµι ψαρέµατος µε 
ψάρι στην άκρη, σε 
χάρτινη συσκευασία. 
Το µήκος του αναπτήρα 
είναι 18cm.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Εγκαύµατα, πυρκαγιά 

Το προϊόν είναι 
ελκυστικό στα παιδιά 
και γι’ αυτό είναι 
πιθανόν να παίξει το 
παιδί µε τον 
αναπτήρα και να 
υποστεί εγκαύµατα 
από τη φλόγα ή να 
προκληθεί πυρκαγιά.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Απόφαση της 
Επιτροπής 
2006/502/EC που 
απαγορεύει τη 
διάθεση στην αγορά 
φαντεζί αναπτήρων 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 13869. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κατηγορία: Αναπτήρες  

Προϊόν: Φαντεζί 
αναπτήρες  

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Όνοµα: Golf Car 
Cigarette Lighter  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Τύπος: 
Vogue  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
716138828-8  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 64000000 – 
προσωπικά αξεσουάρ  

Περιγραφή: Ο 
αναπτήρας ανάβει 
πιέζοντας τον πίσω 
αριστερό τροχό. 
Συσκευάζεται σε 
χάρτινο κουτί.   

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Εγκαύµατα, πυρκαγιά 

Το προϊόν είναι 
ελκυστικό στα παιδιά 
και γι’ αυτό είναι 
πιθανόν να παίξει το 
παιδί µε το προϊόν και 
να υποστεί εγκαύµατα 
από τη φλόγα ή να 
προκληθεί πυρκαγιά.   

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Απόφαση της 
Επιτροπής 
2006/502/EC που 
απαγορεύει τη 
διάθεση στην αγορά 
φαντεζί αναπτήρων 
και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 13869. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απαγόρευση της 
κυκλοφορίας του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
µέτρα. 
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ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Κούκλα  

Μάρκα: N/A  

Όνοµα: Worry Doll  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
N/A  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: 
Χειροποίητες κούκλες 
Γουατεµάλας. Μικρές 
κούκλες µε ξύλινο 
κεφάλι, άκαµπτα χέρια 
και σώµα καλυµµένα µε 
ύφασµα και µαλλί. 
Συσκευάζεται σε 
διαφανή πλαστική 
σακούλα.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΓΝΩΣΤΗ 

 

Πνιγµός, 
τραυµατισµοί  

Το προϊόν φέρει µικρά 
κοµµάτια που ένα 
µικρό παιδί θα 
µπορούσε να τα βάλει 
στο στόµα και να τα 
καταπιεί. Φέρει 
αιχµηρά σηµεία στα 
χέρια και στα πόδια 
που ενέχουν κίνδυνο 
τραυµατισµών.   

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

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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ΙΣΠΑΝΙΑ Κατηγορία: Παιχνίδια 

Προϊόν: Παιχνίδι για 
σαπουνόφουσκες  

Μάρκα: TAP BALL  

Όνοµα: Spider man - 
Bubble wand  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Ref.N°: 
106003, 170 ml  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Lot.: Jl 12/0681 
3760001674873  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 86000000 - 
παιχνίδια  

Περιγραφή: 
Κύλινδρος για 
σαπουνόφουσκες µε 
εικόνα Spiderman. Ο 
κύλινδρος φέρει 
ετικέτα στα Ισπανικά 
που αναγράφει: 'Soap-
bubble tube'.  

Χώρα προέλευσης: 

ΑΓΝΩΣΤΗ 

 

Μικροβιολογικός 

Το προϊόν ενέχει 
µικροβιολογικό 
κίνδυνο επειδή ο 
ολικός αερόβιος 
µικροβιακός 
πληθυσµός στο 
σαπουνόνερο είναι 
πολύ υψηλός. 
Υπάρχει κίνδυνος 
µόλυνσης εάν το 
υγρό καταποθεί ή 
έρθει σε επαφή µε το 
δέρµα. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε 
την Οδηγία 
Ασφάλειας 
Παιχνιδιών. 

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κατηγορία: 
Προστατευτικός 
εξοπλισµός  

Προϊόν: Γάντια 

Χηµικός 

Το προϊόν ενέχει 
χηµικό κίνδυνο επειδή 
το δέρµα στα γάντια 

Υποχρεωτικά 
και  
εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 



εργασίας  

Μάρκα: Strong Hand  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: Article 
0140, ML Top, µέγεθος 
10,5  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
Το προϊόν διακινήθηκε 
µεταξύ 19.09.12 και 
30.10.12 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 85000000 – 
ασφάλεια  

Περιγραφή: Γάντια 
εργασίας από 
χονδροειδές ροζ δέρµα. 
Η παλάµη, ο αντίχειρας 
και ο δείκτης είναι 
εξολοκλήρου από 
δέρµα. Τα υπόλοιπα 3 
δάκτυλα, 
περιλαµβανοµένου του 
εξωτερικού µέρους και 
του πίσω µέρους είναι 
από γκρι ύφασµα. Το 
πλάτος της µανσέτας 
είναι περίπου 6.5 cm.  

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

 

περιέχει Χρώµιο (VI) 
πάνω από τα 
επιτρεπόµενα επίπεδα 
(µετρηθείσα τιµή 
µέχρι 8 mg/kg). 

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

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

προϊόντος από 
την αγορά.  
 

 
 
 



 

Άλλα επίπεδα κίνδυνου  
 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν 
 

Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
κοινοποιούσα 

χώρα 
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ΛΕΤΟΝΙΑ Κατηγορία: 
Φωτιστικός εξοπλισµός  

Προϊόν: LED 
προβολέας 

Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Όνοµα: LED floodlight  

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: UP-650W-
FL1, AC85-265V, 50W, 
EAN 2D030617  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 78000000 – 
ηλεκτρικές συσκευές  

Περιγραφή: LED 
προβολέας που 
πωλείται χωρίς 
συσκευασία.   

Χώρα προέλευσης: 

ΚΙΝΑ 

Ηλεκτροµαγνητική 
διαταραχή 

Το προϊόν ενέχει 
κίνδυνο 
ηλεκτροµαγνητικής 
διαταραχής επειδή 
προκαλεί παρεµβολή 
σε διάφορες συσκευές 
που είναι 
συνδεδεµένες σε 
δίκτυο. 

Εθελοντικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



 

56  

A11/0073/

14 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ Κατηγορία: 
Αντικείµενα παιδικής 
φροντίδας και παιδικός 
εξοπλισµός  

Προϊόν: Παιδικό 
κάθισµα ποδηλάτου  

Μάρκα: HAMAX  

Όνοµα: ΑΓΝΩΣΤΟ 

Τύπος/αριθµός 

µοντέλου: SIESTA  

Αριθµός 

παρτίδας/Barcode: 
9020110897360  

Κωδικός ιστοσελίδας 

ΟΟΣΑ: 54000000 – 
βρεφική φροντίδα 

Περιγραφή: Γκρι 
ρυθµιζόµενο πλαστικό 
κάθισµα, που 
προορίζεται να 
τοποθετηθεί στην πίσω 
σχάρα αποσκευών ή 
στο πλαίσιο 
ποδηλάτου. 
Χωρητικότητα: 22 kg. 

Χώρα προέλευσης: 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Τραυµατισµοί 

Οι οπές (µεταξύ 5 
mm και 12 mm) στην 
εξωτερική πλευρά στα 
µπράτσα του 
καθίσµατος µπορεί να 
προκαλέσουν  
εγκλωβισµό των 
δακτύλων του 
παιδιού. 

Το προϊόν δεν 
συµµορφώνεται µε το 
σχετικό Ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 14344.  

Υποχρεωτικά 
µέτρα:  
 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά.  
 
 



 

 

 


