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Πίνακας απαγορεσμένων προϊόντων 
 

No. Κοινοποι

ούζα 

τώρα 

Προϊόν Φύζη κινδύνοσ Μέηρα ποσ 

έτοσν ληθθεί 

από ηην 
Κοινοποιούζα 

τώρα 
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A12/1773/12 
ΙΣΑΛΙΑ 

Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα 

Πξντόλ: Μειάλη γηα ηαηνπάδ  

 
Μάξθα: Goldeneye 

 

Όλνκα: Pigment +, BLACK 270 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Άγλσζηνο 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: Lot 
0416/021 

 
Πεξηγξαθή: Πιαζηηθό 

ζσιελάξην (3ml) πνπ θέξεη ηε 
κάξθα, ηελ παξηίδα (lot) θαη 

ηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθώλ. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΙΠΑΝΙΑ 

 

 

Υεκηθόο 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 
78 mg/kg ληθέιην. 

ύκθσλα κε ην ResAP 
(2008)1, ην επίπεδν 

ληθειίνπ ζηα κειάληα γηα 

ηαηνπάδ πξέπεη λα είλαη 
ηόζν ρακειό όζν είλαη 

ηερληθά εθηθηό, επεηδή 
ην ληθέιην έρεη πςειή 

αιιεξγηνγόλν δξάζε. 

Η εθαξκνγή κειαληώλ 

γηα ηαηνπάδ πνπ 

πεξηέρνπλ ληθέιην θάησ 
από ην δέξκα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κόληκε 
επαθή κε εξεζηζηηθό 

αιιεξγηνγόλν. 

 

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 

Απαγόξεπζε 
θπθινθνξίαο 

ηνπ πξντόληνο 
ζηελ αγνξά. 
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A12/1774/12 
ΙΣΑΛΙΑ  

Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα 

Πξντόλ: Μειάλη γηα ηαηνπάδ 

 
Μάξθα: Eternal Ink 

 
Όλνκα: Lightning Yellow 

 

Σύπνο / αξηζκόο 
κνληέινπ:3872 A Lightning 

Yellow 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Παξηίδα E40, lot 95, ρξήζε 
κέρξη 4.04.2015 

 

Υεκηθόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 
θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 

αδσρξώκαηα πνπ 

απειεπζεξώλνπλ 185 
mg/kg από ηελ 

αξσκαηηθή ακίλε o-
αληζηδίλε θαη 89 mg/kg 

από ηελ αξσκαηηθή 

ακίλε o-ηνινπηδίλε πνπ 
είλαη νπζία 

ηαμηλνκεκέλε σο 
θαξθηλνγόλνο, 

κεηαιιαμηνγόλνο θαη 
ηνμηθή.  

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Απαγόξεπζε 

θπθινθνξίαο 

ηνπ πξντόληνο 
ζηελ αγνξά. 
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Πεξηγξαθή: Γνρείν 30ml πνπ 
θέξεη ηε κάξθα, ηελ παξηίδα 

(lot) θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ζηα Γεξκαληθά. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΗΠΑ 

 

 

 
Η παξνπζία 

αδσρξσκάησλ δελ είλαη 

ζύκθσλε κε ην 
ςήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξώπεο 

"ResAP(2008)1 ζρεηηθά 
κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα αζθαιείαο ησλ 

ηαηνπάδ θαη ηνπ 
κόληκνπ καθηγηάδ. 
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A12/1775/12 

ΙΣΑΛΙΑ 
Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα 

Πξντόλ: Μειάλη γηα ηαηνπάδ 

 
Μάξθα: Eternal Ink 

 
Όλνκα: Lipstick Red  

 
Σύπνο / αξηζκόο 

κνληέινπ:3859 A 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Παξηίδα E41, lot 195 ρξήζε 
κέρξη 4.04.2015 

 

Πεξηγξαθή: Γνρείν 30ml πνπ 
θέξεη ηε κάξθα, ηελ παξηίδα 

(lot) θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ζηα Γεξκαληθά. 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΗΠΑ 

 

 

Υεκηθόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 
θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 

193 mg/kg ηεο 
αξσκαηηθήο ακίλεο 

αληζηδίλεο πνπ είλαη 

νπζία ηαμηλνκεκέλε σο 
θαξθηλνγόλνο, 

κεηαιιαμηνγόλνο θαη 
ηνμηθή. Δπηπιένλ 

πεξηέρεη ηελ αξσκαηηθή 

ακίλε 
2-αηζνμπαληιίλεο πνπ 

επίζεο είλαη ηνμηθή.  
 

Η παξνπζία 
αδσρξσκάησλ δελ είλαη 

ζύκθσλε κε ην 

ςήθηζκα ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο 
"ResAP(2008)1 ζρεηηθά 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα αζθαιείαο ησλ 
ηαηνπάδ θαη ηνπ 

κόληκνπ καθηγηάδ. 

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Απαγόξεπζε 

θπθινθνξίαο 
ηνπ πξντόληνο 

ζηελ αγνξά. 
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A12/1776/12 
ΙΣΑΛΙΑ 

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 

 

Πξντόλ: απνπλόθνπζθεο 
 

Μηθξνβηνινγηθόο 

 

Σν πξντόλ ελέρεη 
κηθξνβηνινγηθό θίλδπλν 

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 

 
Απαγόξεπζε 
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Μάξθα: Casa del Dolce 
 

Όλνκα: Bolle di Sapone (Soap 

bubbles) 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Number 79 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

5999554 369716, Lot 

120209069 
 

Πεξηγξαθή: Παθέηα πγξνύ γηα 
παξαγσγή ζαπνπλόθνπζθαο 

πνπ ζπλδπάδνληαη κε 

θαξακέιεο. Η εηηθέηα δειώλεη 
ηα ζπζηαηηθά ησλ θαξακειώλ 

ζε 27 γιώζζεο, ηνλ αξηζκό 
παξηίδαο lot number, ηνλ 

θσδηθό είδνπο, ην barcode, ηα 
ζηνηρεία ηνπ εηζαγσγέα, ην 

ζήκα CE γηα παηρλίδηα θαη ηε 

δήισζε όηη ην πξντόλ δελ είλαη 
θαηάιιειν γηα παηδηά ειηθίαο 

κηθξόηεξεο ησλ 3 εηώλ. 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

επεηδή ε νιηθή αεξόβηα 
κηθξνβηαθή ρισξίδα ζην 

ζαπνπλόλεξν, είλαη 

πνιύ πςειή (4 800 000 
cfu/ml), ελώ ε νξηαθή 

ηηκή είλαη 1 000 cfu/ml. 
Σν πξντόλ επίζεο 

πεξηέρεη πςειό επίπεδν 
Φεπδνκνλάδεο 

aeruginosa (3 500 000 

cfu/ml). Τπάξρεη ν 
θίλδπλνο ηεο κόιπλζεο 

εάλ ην πγξό θαηαπνζεί 
ή έξζεη ζε επαθή κε ην 

δέξκα.  

 
Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Οδεγία Αζθάιεηαο 

Παηρληδηώλ.  

θπθινθνξίαο 
ηνπ πξντόληνο 

ζηελ αγνξά. 
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A12/1777/12 
ΙΣΑΛΙΑ 

Καηεγνξία: Υεκηθά πξντόληα 

 
Πξντόλ: Μειάλη γηα ηαηνπάδ 

Μάξθα: BEAUTIFY Skin Art 
 

Όλνκα: Dunkelbraun marrone 

scuro (ζθνύξν θαθέ) 
 

Υεκηθόο 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 
θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 

6.4 mg/kg of κόιπβδν 
παξαπάλσ από ην 

επηηξεπόκελν όξην (2 

mg/kg) θαη 26mg/kg 
ληθέιην. 

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απαγόξεπζε 

θπθινθνξίαο 
ηνπ πξντόληνο 

ζηελ αγνξά. 
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Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Άγλσζηνο 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
005-06/11. Ηκεξ. ιήμεο 

06/2014 
 

Πεξηγξαθή: Γνρείν 10ml, 
πεξίπνπ 7cm κε ζπζηαηηθά, 

κάξθα, παξηίδα θαη εκεξ. ιήμεο 

θαη ζηνηρεία παξαγσγνύ. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

 

 
ύκθσλα κε ην ResAP 

(2008)1, ην επίπεδν 

ληθειίνπ ζηα κειάληα γηα 
ηαηνπάδ πξέπεη λα είλαη 

ηόζν ρακειό όζν είλαη 
ηερληθά εθηθηό, επεηδή 

ην ληθέιην έρεη πςειή 
αιιεξγηνγόλν δξάζε. Η 

εθαξκνγή κειαληώλ γηα 

ηαηνπάδ πνπ πεξηέρνπλ 
ληθέιην θάησ από ην 

δέξκα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ κόληκε 

επαθή κε εξεζηζηηθό 

αιιεξγηνγόλν. 
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A12/1778/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα 

νρήκαηα 
 

Πξντόλ: Μνηνζηθιέηα 
 

Μάξθα: Harley-Davidson 

 
Όλνκα: VRSC 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Σύπνο: VR1, κνληέιν: VRSCDX, 
EC ηύπνο έγθξηζεο: 

e4*2002/24*0130 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: Οη 

ζπγθεθξηκέλεο κνηνζηθιέηεο 
θαηαζθεπάζηεθαλ κεηαμύ 14 

Ινπλίνπ 2011 θαη 23 Απγνύζηνπ 

2012. 
 

Πεξηγξαθή: Μνηνζηθιέηα 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΗΠΑ 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΗ 

ΕΙΚΟΝΑ 

Σξαπκαηηζκνί 

Η βάζε πνπ ζηεξίδεη ην 
πιαίζην ηεο πηλαθίδαο 
πάλσ ζην πίζσ θηεξό 

κπνξεί λα ράζεη ηε 

ζηήξημε ηεο κε 
απνηέιεζκα λα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνλ πίζσ 
ηξνρό. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν ηξνρόο ζα 

πεξηζηξέςεη ηε βάζε ηηο 
πηλαθίδαο κε 

απνηέιεζκα λα θάλεη 
δεκηά ζην πίζσ 

ζσιελάθη ηνπ θξέλνπ. 
Απηό κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απόδνζε 

ζην πίζσ θξέλν. 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 
 

Αλάθιεζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 

 

Η ανάκληζη, 
ζύμθωνα με 
έγγραθη 
δήλωζη ηοσ 
διανομέα ηης 
Harley-
Davidson ζηη 
τώρα μας, 
αθορά 5 
μοηοζικλέηες, 
οι ιδιοκηήηες 
ηων οποίων 
θα 
ενημερωθούν 
μέζω 
προζωπικών 
επιζηολών. 
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A12/1779/12 
ΗΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ  

Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο 
ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο 

 

Ηιεθηξνπιεμία  
 

Η πξόζνςε ηνπ θηο 

Δζεινληηθά 
κέηξα: 
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Πξντόλ: Μεηαζρεκαηηζηήο 
ηαμηδίνπ 

Μάξθα: Qi-Zhou 
 

Όλνκα: Adaptor Universal - 

World Traveler Adaptor Plug 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Σύπνο D 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

1234567829722 

 
Πεξηγξαθή: Μεηαζρεκαηηζηήο 

ηξηώλ αθίδσλ (ζηπι Ηλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ) γηα ρξήζε ζε κε 

Βξεηαληθέο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο. πζθεπάδεηαη ζε 
δηαθαλέο πιαζηηθό πεξίβιεκα 

κε κπιε ραξηόλη ζην πίζσ 
κέξνο. 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

είλαη αλνηρηήο 
θαηαζθεπήο θαη γη’ απηό 

είλαη πηζαλό λα έξζεη 

θάπνηνο ζε επαθή κε ηα 
ειεθηξνθόξα ηκήκαηα. 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο δελ 
θέξεη ζσζηή γείσζε θαη 

θιείζηξα λα 
πξνζηαηεύζεη ηνλ 

ρξήζηε από ηελ 

ειεθηξνπιεμία θαηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ θηο από 

ηνλ κεηαζρεκαηηζηή.  

 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δζληθό 
πξόηππν.  

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά. 
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A12/1780/12 
ΗΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ  

Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο 

ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο 

Πξντόλ: Μεηαζρεκαηηζηήο 

ηαμηδίνπ 

Μάξθα: Qi-Zhou 

 
Όλνκα: Adaptor Universal - 

World Traveler Adaptor Plug 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Σύπνο A 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
1234567829739 

 
Πεξηγξαθή: Μεηαζρεκαηηζηήο 

δύν αθίδσλ. πζθεπάδεηαη ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό πεξίβιεκα 
κε κπιε ραξηόλη ζην πίζσ 

κέξνο. 

Ηιεθηξνπιεμία  

 
Η πξόζνςε ηνπ θηο 

είλαη αλνηρηήο 
θαηαζθεπήο θαη γη απηό 

είλαη πηζαλό λα έξζεη 
θάπνηνο ζε επαθή κε ηα 

ειεθηξνθόξα ηκήκαηα. 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο δελ 
θέξεη ζσζηή γείσζε θαη 

θιείζηξα λα 
πξνζηαηεύζεη ηνλ 

ρξήζηε από ηελ 

ειεθηξνπιεμία θαηά ηελ 
αθαίξεζε ηνπ θηο από 

ηνλ κεηαζρεκαηηζηή.  

 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δζληθό 
πξόηππν. 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά. 
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Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 
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A12/1781/12 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙ
Α 

Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα 
νρήκαηα 

 
Πξντόλ: Δπηβαηηθό όρεκα 

 
Μάξθα: Toyota 

 

Όλνκα: 
1. Avensis 

2. Corolla 
3. Prius 

 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
 

Σα νρήκαηα πνπ επεξεάδνληαη: 
Avensis κε θηλεηήξεο βελδίλεο 

1.6 θαη 1.8l, Ιαπσληθήο 

παξαγσγήο νρήκαηα Corolla θαη 
Prius πνπ είλαη εμνπιηζκέλα κε 

ειεθηξηθό ζύζηεκα 
ππνβνήζεζεο ηηκνληνύ [EMPS].  

 
Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό όρεκα. 

Υώξα πξνέιεπζεο: 
1. ΗΝΧΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ  

2. ΙΑΠΧΝΙΑ 

3. ΙΑΠΧΝΙΑ 
 

ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΗ 
ΕΙΚΟΝΑ 

Σξαπκαηηζκνί  

Τπάξρεη 

πηζαλόηεηα ιόγσ κε 

ζσζηήο θαηεξγαζίαο 
ηνπ κεηάιινπ 

θαηαζθεπήο ηνπ 
ελδηάκεζνπ 

ξπζκηδόκελνπ άμνλα ην 
πνιύζθελν έλσζεο ηνπ 

κε ηελ θξεκαγηέξα λα 
παξακνξθσζεί, 

δεκηνπξγώληαο δηάθελν 
ζην ζεκείν 

ζπλαξκνγήο, πνπ κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

ελδέρεηαη λα 

θαηαιήμεη ζηελ 
νινθιεξσηηθή 
θαηαζηξνθή ηνπ. Η 

επηδείλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ 
πνιύζθελνπ 

επηηαρύλεηαη από ηελ 
επαλαιακβαλόκελε 

βίαηε πεξηζηξνθή ηνπ 
ηηκνληνύ ζηελ κέγηζηε 

γσλία 

ζηξνθήο (ζέζε 

θιεηδώκαηνο) ζε 
ζπλζήθεο νδήγεζεο κε 

ρακειή ηαρύηεηα. 

Δζεινληηθά 
κέηξα: 

 
Αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 

 

Έτει γίνει 
ζτεηική 
δημοζίεσζη 
ζηον Σύπο για 
ηην 
ενημέρωζη 
ηοσ 
καηαναλωηικο
ύ κοινού με ηο 
από 
22/11/2012 
Δεληίο Σύποσ. 
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A12/1782/12 
ΠΟΡΣΟΓΑΛΙ

Α 

Καηεγνξία: Μεραλνθίλεηα 
νρήκαηα 

 

Πξντόλ: Δπηβαηηθό όρεκα 
 

Μάξθα: Toyota 

Σξαπκαηηζκνί  

 

Σν πβξηδηθό ζύζηεκα 

Δζεινληηθά 
κέηξα: 

 

Αλάθιεζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηνπο ηειηθνύο 



7 
 

 
Όλνκα: 

1. Prius 

2. FCHV 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
 

Πεξηγξαθή: Δπηβαηηθό όρεκα. 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΙΑΠΧΝΙΑ 

 
ΔΕΝ ΤΠΑΡΥΕΙ ΔΙΑΘΕΙΜΗ 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

ησλ πξναλαθεξόκελσλ 
νρεκάησλ είλαη 

εμνπιηζκέλν κε 
ειεθηξηθή αληιία ςύμεο 

ν ξόινο ηεο νπνίαο είλαη 
ε θπθινθνξία ηνπ 

ςπθηηθνύ 

πγξνύ ζηα επηκέξνπο 
ζηνηρεία ηνπ πβξηδηθνύ 
ζπζηήκαηνο όπσο ηνλ 

αλαζηξνθέα (inverter). 

Καηά 

ηελ θαηαζθεπή ηεο 
ειεθηξηθήο αληιίαο 

ππάξρεη ην ελδερόκελν 

ε πεξηέιημε ηνπ 
ειεθηξηθνύ ηεο 

κνηέξ λα έρεη θάπνην 
ειάηησκα κε 

απνηέιεζκα λα 
θαηαζηξαθεί. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε αληιία 

ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί 

ελώ ηαπηόρξνλα 
ελεξγνπνηνύληαη 

δηάθνξεο ελδεηθηηθέο 
ιπρλίεο ζην 

θεληξηθό θαληξάλ 
νξγάλσλ ηνπ νρήκαηνο 

θαη ε απόδνζε ηνπ 
θηλεηήξηνπ ζπλόινπ 

κεηώλεηαη 

αηζζεηά. ε ειάρηζηεο 
πεξηπηώζεηο ε 
θαηαζηξνθή ηεο 

πεξηέιημεο κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε 

βξαρπθύθισκα πνπ 
νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηνπ 

ζηελ απελεξγνπνίεζε 

ηνπ θπθιώκαηνο από 
ηελ 

θεληξηθή ειεθηξηθή 
αζθάιεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη σο 
ζπλέπεηα ζηελ παύζε 

ρξήζηεο. 

 

Έτει γίνει 
ζτεηική 
δημοζίεσζη 
ζηον Σύπο για 
ηην 
ενημέρωζη 
ηοσ 
καηαναλωηικο
ύ κοινού με ηο 
από 
22/11/2012 
Δεληίο Σύποσ. 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο, 

νδεγώληαο ζε ηξνραίν 
αηύρεκα. 

11 

A12/1783/12 
ΛΟΒΑΚΙΑ 

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 

πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 
 

Πξντόλ: Παηδηθό T-shirt 

 
Μάξθα: Lusa Kids 

 
Όλνκα: and fashion 

 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:art. 
ML-1328 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Άγλσζηνο 
 

Πεξηγξαθή: Κόθθηλν παηδηθό 

καθξπκάληθν κπινπδάθη κε δύν 
θνπκπηά γηα ζηεξέσζε ζηελ 

πάλσ αξηζηεξή πιεπξά θαη 
δηαθνζκεκέλν κε 24 κηθξέο 

ράληξεο ζην κπξνζηηλό κέξνο.  

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

Πληγκόο 

Σν πξντόλ ελέρεη 
θίλδπλν πληγκνύ θαζώο 

κηθξά θνκκάηηα κπνξεί 
λα απνθνιιεζνύλ 

εύθνια θαη λα 
θαηαπνζνύλ από ηα 

κηθξά παηδηά. 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 
 

Απαγόξεπζε 

θπθινθνξίαο 
ηνπ πξντόληνο 

ζηελ αγνξά. 
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A12/1784/12 
ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 

πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 
 

Πξντόλ: Μαγηό γηα θνξίηζηα 

 
Μάξθα: Άγλσζηε 

 
Όλνκα: Polly Pocket 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:951-
416 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
5991329514161 

 
Πεξηγξαθή: Μαγηό γηα θνξίηζηα 

ελόο ηεκαρίνπ (νιόζσκν) 
θίηξηλνπ ρξώκαηνο 

δηαθνζκεκέλν κε ην πξόζσπν 

ελόο θνξηηζηνύ θαη ηελ έλδεημε: 

ηξαγγαιηζκόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλν ζηξαγγαιηζκνύ 

εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 
ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ 

ζην ιαηκό. 

 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 
πξόηππν EN 14682.  

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηελ αγνξά θαη 

αλάθιεζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 
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"polly pocket". Σν καγηό δέλεη 
κε θνξδόληα ζην ιαηκό. Σα 

θνξδόληα θέξνπλ θόκπνπο ζηα 

άθξα. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 
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A12/1785/12 
ΙΠΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Μεραλήκαηα 
 

Πξντόλ: Mini κνηνζηθιέηα 
 

Μάξθα: Retto 

 
Όλνκα: Mini Motorbike 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Μνληέιν LMOOX-R3 

 
Πεξηγξαθή: Βελδηλνθίλεηε mini 

κνηνζηθιέηα πνπ ζπζθεπάδεηαη 
ζε θνπηί από ραξηόλη. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

Δγθαύκαηα, Κνςίκαηα, 
Ηιεθηξνπιεμία θαη 

Σξαπκαηηζκνί 
 

Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλν εγθαπκάησλ, 
θνςίκαηνο, 

ειεθηξνπιεμίαο θαη 
ηξαπκαηηζκώλ επεηδή: 

 

·  Σν πιηθό ησλ 
πιαζηηθώλ ηκεκάησλ 

είλαη εύζξαπζην θαη 
κπνξεί λα ζπάζεη.       

 
·  Ο ηύπνο ηνπ γθαδηνύ 

δελ είλαη βαζκηαίνο θαη 

ππάξρεη ν 
θίλδπλνο μαθληθώλ 

δηαθπκάλζεσλ ζηελ 
ηαρύηεηα.      

 

·  Σν θιεηδί αζθάιηζεο 
απέρεη από ηε δεμακελή 

βελδίλεο. 
 

·  Φέξεη αηρκεξά άθξα 
θνληά ζην θάιπκκα, ην 

ηακπιό, ην πιαίζην θαη 

ηελ πηλαθίδα.      
 

·  Οη αγσγνί ραιθνύ ησλ 
ζπξκάησλ κπνξεί αλ 

είλαη πξνζβάζηκνη ζηνλ 

ρξήζηε.  
 

·  ε ππεξρείιηζε 
πξνθύπηεη δηαξξνή 

θαπζίκνπ ζηα ειεθηξηθά 

ηκήκαηα θαη δεζηέο 
επηθάλεηεο. 

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 

ηνπο ηειηθνύο 
ρξήζηεο. 
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Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Οδεγία Μεραλεκάησλ. 
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A12/1786/12 
ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 
πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 

 
Πξντόλ: Παηδηθό αληηαλεκηθό 

 

Μάξθα: Glo-Story 
 

Όλνκα: Άγλσζην 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Μνληέιν: GFY-6509 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
5999032765092 

 
Πεξηγξαθή: Παηδηθό ηδάθεη κε 

θνπθνύια. Η θνπθνύια 

αθαηξείηαη κε θεξκνπάξ θαη 
θέξεη κε ζηεξεσκέλα θνξδόληα 

πεξίζθημεο κε ειεύζεξα άθξα. 
Μεγέζε: 134-164. 

 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

ηξαγγαιηζκόο  
 

Σν πξντόλ ελέρεη 
θίλδπλν ζηξαγγαιηζκνύ 

εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 

ιεηηνπξγηθώλ θνξδνληώλ 
πεξίζθημεο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ.  

 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 
πξόηππν EN 14682.  

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από 

ηελ αγνξά θαη 
αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 
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A12/1787/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Πξντόληα πνπ 

νκνηάδνπλ κε ηξόθηκα 
 

Πξντόλ: Γηαθνζκεηηθά 

δειεδάθηα 

Μάξθα: Άγλσζηε 

 
Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Article 7343654 
 

Πληγκόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλν πληγκνύ θαζώο 

εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο, 
γεύζεο θαη ζρήκαηνο 

(όκνηα κε δειεδάθηα), 
κπνξεί εζθαικέλα λα 

ιεθζεί σο ηξόθηκν θαη 
λα θαηαπνζεί από ηα 

παηδηά. 

 
Σν πξντόλ δελ 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 
 

Αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 
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Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
4012073436545 

 

Πεξηγξαθή: Πιαζηηθά 
δηαθνζκεηηθά θίηξηλνπ, 

θόθθηλνπ θαη πξάζηλνπ 
ρξώκαηνο πνπ νκνηάδνπλ κε 

γιπθίζκαηα κε άρξσκε 
θξπζηαιιηθή επηθάλεηα πνπ 

νκνηάδεη κε δάραξε. 

Δπηζήκαλζε: «Δίλαη 
δηαθνζκεηηθό πξντόλ κόλν. Να 

θπιάζζεηαη καθξηά από ηα 
παηδηά» (This product is for 

decoration only. Keep away 

from children). 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
Οδεγία 87/357/EEC γηα 

πξντόληα ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη λα είλαη 
δηαθνξεηηθά από απηό 

πνπ πξαγκαηηθά είλαη, 
ελέρνληαο θίλδπλν γηα 

ηελ πγεία ή ηελ 
αζθάιεηα ησλ 

θαηαλαισηώλ. 
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A12/1788/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Καιιπληηθά 
 

Πξντόλ: απνύλη 

 
Μάξθα: Montclaire 

 
Όλνκα: Round montclaire 

powerful germicidal soap 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Ηκεξ. παξαγσγήο 11/2011 
Ηκεξ. ιήμεο: 11/2014 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Άγλσζηνο 

 
Πεξηγξαθή: Κνπηί από ραξηόλη 

κε πξάζηλε εθηύπσζε 
(ΜxBxΤ=7 x 7 x 3.5 cm) πνπ 

πεξηέρεη κηα ζθνύξνπ πξάζηλνπ 
ρξώκαηνο ξάβδν ζαπνπληνύ 

(δηακέηξνπ πεξίπνπ 6.5 cm) θαη 

αλαγξάθεη θαη ζηηο δύν 
πιεπξέο: 'montclaire'. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΜΑΛΑΙΙΑ 

 

Υεκηθόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 
πδξάξγπξν (5.76 

mg/kg). 
 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Οδεγία Καιιπληηθώλ 

76/768/EEC.  

Δζεινληηθά 
κέηξα: 

 

Πξνεηδνπνίεζε 
ησλ 

θαηαλαισηώλ 
γηα ηνπο 

θηλδύλνπο.  
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A12/1789/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 

 
Πξντόλ: Σειεθαηεπζπλόκελν 

παηρλίδη 

Μάξθα: Qunxing® 

 
Όλνκα: Tracker Radio Control 

 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:QX-
3542 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 6 

928928 031323 
 

Πεξηγξαθή: 

Σειεθαηεπζπλόκελν όρεκα 
παληόο εδάθνπο, θίηξηλνπ 

ρξώκαηνο, πνπ ιεηηνπξγεί κε 
κπαηαξία, κε ιάζηηρα από 

καιαθό, δηαθαλέο, άρξσκν 

πιαζηηθό. πζθεπαζία: 
ρξσκαηηζηό θνπηί από ραξηόλη 

κε πεξίβιεκα πνιπζηεξίλεο. 
 

Υεκηθόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν θαζώο πεξηέρεη 
20.7% θαηά βάξνο δη 

(2-αηζπιεμπι) θζαιηθό 

εζηέξα (DEHP). 

 
ύκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκό REACH νη 

θζαιηθέο ελώζεηο DEHP, 
DBP θαη BBP είλαη 

απαγνξεπκέλεο ζε όια 
ηα παηρλίδηα θαη ζηα 

είδε παηδηθήο 
θξνληίδαο, ελώ νη 

θζαιηθέο ελώζεηο DINP, 

DIDP θαη DNOP 
απαγνξεύνληαη ζε 

παηρλίδηα ή είδε παηδηθήο 
θξνληίδαο πνπ κπνξνύλ 

ηα παηδηά λα ηα βάινπλ 

ζην ζηόκα. 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 

 

Καηαζηξνθή ηνπ 
πξντόληνο.  
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Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

18 
A12/1790/12 

ΓΑΛΛΙΑ  
Καηεγνξία: Πξντόληα δνκηθώλ 
θαηαζθεπώλ  

 
Πξντόλ: Αληρλεπηήο θαπλνύ 

 
Μάξθα: Houseguard 

 

Όλνκα: Optical Smoke Alarm 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:HS-
102 Ref. 601080-80 (κε 

θιαζζηθή κπαηαξία 9V) Ref. 

601085-80 θαη Ref. 601085 (κε 
κπαηαξία ιηζίνπ 9V) 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Ref. 601080-80 Gencod 7 320 

891 080 800) Ref. 601085-80 
θαη Ref. 601085 Gencod 7 320 

896 010 857) 
 

Πεξηγξαθή: Απηνηειήο 
ζπζθεπαζία ιεπθήο, απηόκαηεο 

ζπζθεπήο αληρλεπηή θαπλνύ 

(δηακέηξνπ: 100 mm, ύςνπο: 
35 mm). Άθακπηε δηαθαλήο 

ζπζθεπαζία. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

Αζθπμία 
 

Σν πξντόλ δελ αληρλεύεη 
θαπλό κε ηελ 

απαξαίηεηε επαηζζεζία. 
ε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο, δελ 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ή 
ζηνπο γύξσ ηνπ λα 

ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα 
κέηξα ώζηε λα 

μεθύγνπλ. 

 
Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 

πξόηππν EN 14604.  

Δζεινληηθά 
κέηξα: 

 
Αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο, 

απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά θαη 
θαηαζηξνθή 

ηνπ πξντόληνο. 
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A12/1791/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ  

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 

 
Πξντόλ: Πιαζηηθή θνύθια 

 

Μάξθα: Happy day 
 

Όλνκα: Girl Fashion 
 

Υεκηθόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν θαζώο ην 

θεθάιη ηεο θνύθιαο 
πεξηέρεη 20.1% θαηά 

βάξνο δη (2-αηζπιεμπι) 
θζαιηθό εζηέξα 

Δζεινληηθά 

κέηξα: 

 

Καηαζηξνθή ηνπ 
πξντόληνο. 
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Σύπνο / αξηζκόο 
κνληέινπ:No.20101 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
Άγλσζηνο 

 
Πεξηγξαθή: Πιαζηηθή θνύθια 

κε καθξηά μαλζά καιιηά θαη 3 
θνξεζηέο. πζθεπαζία: 

Σππσκέλν θνπηί από ραξηόλη 

κε δηαθαλέο πιαίζην θαη 
ραξηόλη εληόο. 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

(DEHP). 

 

ύκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκό REACH νη 

θζαιηθέο ελώζεηο DEHP, 
DBP θαη BBP είλαη 

απαγνξεπκέλεο ζε όια 

ηα παηρλίδηα θαη ζηα 
είδε παηδηθήο 

θξνληίδαο, ελώ νη 
θζαιηθέο ελώζεηο DINP, 

DIDP θαη DNOP 
απαγνξεύνληαη ζε 

παηρλίδηα ή είδε παηδηθήο 

θξνληίδαο πνπ κπνξνύλ 
ηα παηδηά λα ηα βάινπλ 

ζην ζηόκα. 
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A12/1792/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ  

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 
πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 

 

Πξντόλ: Παπνύηζηα γηα βξέθε 
 

Μάξθα: Playshoes 
 

Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο 

κνληέινπ:Article 101702 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
Άγλσζηνο 

 

Πεξηγξαθή: Παπνύηζηα γηα 
βξέθε ζε γαιάδην δέξκα. Έλα 

θνκκάηη από ιεπθό ειαζηηθό 
είλαη ελζσκαησκέλν θαη ζηηο 

δύν πιεπξέο ηνπ αζηξαγάινπ. 

Η ζόια είλαη θαηαζθεπαζκέλε 
από αλνηρηό ρξσκαηηζκέλν 

δέξκα. πζθεπαζία: δηαθαλήο 
πιαζηηθή ζαθνύια κε θαξηέια 

γηα θξέκαζκα. Σππσκέλε 
ράξηηλε εηηθέηα εληόο ηεο 

ζαθνύιαο, θαζώο θαη ράξηηλε 

εηηθέηα κε όςε δέξκαηνο.  
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

Υεκηθόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν επεηδή πεξηέρεη 
Υξώκην (VI) ζε επίπεδα 

98.7 mg/kg θαη 97.6 
mg/kg ζηε ζόια. Σν 

Υξώκην (VI) είλαη 

ηαμηλνκεκέλν σο 
εξεζηζηηθό θαη κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο 
αληηδξάζεηο.  

Δζεινληηθά 
κέηξα:  

 

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 
ηελ αγνξά. 
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A12/1793/12 
ΓΔΡΜΑΝΙΑ  

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 
 

Πξντόλ: Παηρλίδη θηλεηό 

ηειέθσλν κε θνύθια 
 

Μάξθα: Faddish 
 

Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Άγλσζηνο 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
Άγλσζηνο 

 

Πεξηγξαθή: Κηλεηό ηειέθσλν 
κε θνύθια. πζθεπαζία: 

κπιίζηεξ κε ραξηόλη. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

Υεκηθόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη ρεκηθό 

θίλδπλν επεηδή ην 
θεθάιη ηεο θνύθιαο 

πεξηέρεη 22.5% θαηά 
βάξνο δη (2-αηζπιεμπι) 

θζαιηθό εζηέξα 

(DEHP). 
 

ύκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκό REACH νη 

θζαιηθέο ελώζεηο DEHP, 
DBP θαη BBP είλαη 

απαγνξεπκέλεο ζε όια 

ηα παηρλίδηα θαη ζηα 
είδε παηδηθήο 

θξνληίδαο, ελώ νη 
θζαιηθέο ελώζεηο DINP, 

DIDP θαη DNOP 

απαγνξεύνληαη ζε 
παηρλίδηα ή είδε παηδηθήο 

θξνληίδαο πνπ κπνξνύλ 
ηα παηδηά λα ηα βάινπλ 

ζην ζηόκα. 

Δζεινληηθά 
κέηξα: 

 

Καηαζηξνθή ηνπ 
πξντόληνο.  

22 

A12/1794/12 
ΙΠΑΝΙΑ 

Καηεγνξία: Αιπζίδεο κε 

θσηάθηα 
 

Πξντόλ: Αιπζίδεο κε θσηάθηα 
 

 

Μάξθα: Gerimport 
 

Όλνκα: Άγλσζην 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:Ref 

EL-7336C/CL 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
8430540305112 

 

Πεξηγξαθή: Αιπζίδεο κε 
θσηάθηα ζε πιαζηηθό κε 

εηηθέηα πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία 
ηνπ εηζαγσγέα. 

Ηιεθηξνπιεμία  

 
Σν θαιώδην δελ θέξεη 

επαξθή αληίζηαζε ζην 
ηξάβεγκα θαη ελέρεη 

θίλδπλν λα γίλνπλ 

πξνζβάζηκα ηα 
ειεθηξνθόξα κέξε κε 

ζπλέπεηα ηελ 
ειεθηξνπιεμία ηνπ 

ρξήζηε.  

 
Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
Οδεγία Υακειήο Σάζεο 

θαη ην ζρεηηθό 

Δπξσπατθό πξόηππν EN 
60598.  

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 

 

Η εηζαγσγή 
απνξξίθζεθε 

ζηα ζύλνξα.  
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Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 
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A12/1795/12 
ΗΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ  

Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο 

ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο 
 

Πξντόλ: ηεγλσηήξην 

 
Μάξθα: White Knight 

 
Όλνκα: Condenser Tumble 

Dryer 
 

Σύπνο / αξηζκόο 

κνληέινπ:0312 76A 15002 
(77AW), 312 767 15009 

(767C), 0312 76A 15010 
(77AW) 0312 76A 15330 

(77AS), 0312 76A 31000 

(CL76AWH). 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: Η 
αλάθιεζε αθνξά ζηα 

ζηεγλσηήξηα ζπκπύθλσζεο πνπ 
θαηαζθεπάζηεθαλ ηνλ 

Οθηώβξην 2010. 

Πεξηγξαθή: ηεγλσηήξηα 

ζπκπύθλσζεο. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΗΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΙΛΔΙΟ 

 

Ππξθαγηά 

 
Σα ζπγθεθξηκέλα 

πξντόληα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε έλα 
ζπλδεηηθό εμάξηεκα 

πνπ δελ πιεξνί ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ 

κεραλήκαηνο. Η ρξήζε 
απηνύ ηνπ εμαξηήκαηνο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ππεξζέξκαλζε ηεο 
ζπζθεπήο θαη αλ δε 

δηνξζσζεί ζα κπνξνύζε 
λα νδεγήζεη ζε 

ππξθαγηά.  

 
Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Οδεγία Υακειήο Σάζεο.  

Δζεινληηθά 

κέηξα: 
 

Αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 
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24 

A12/1796/12 
ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 
πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 

Πξντόλ: Παηδηθό ηδάθεη 

Μάξθα: Aoles 

Όλνκα: Άγλσζην 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 
Μνληέιν: YF9247 

 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
Άγλσζην 

 
Πεξηγξαθή: Παηδηθό ηδάθεη κε 

θνπθνύια θαη θεξκνπάξ. Η 
θνπθνύια θέξεη κε ζηεξεσκέλα 

θνξδόληα πεξίζθημεο κε 

θόκπνπο θαη κπαξέηεο ζηα 
άθξα. Δζσηεξηθά ζην ιαηκό 

θέξεη ηηο ελδείμεηο: "Topclub", 
"Aoles club & sports" θαη 

"Super teams spirits". Μεγέζε: 

140, 146, 158, 170. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

ηξαγγαιηζκόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη 
θίλδπλνο 

ζηξαγγαιηζκνύ εμαηηίαο 

ηεο παξνπζίαο 
θνξδνληώλ πεξίζθημεο 

ζηελ θνπθνύια κε 
θόκπνπο θαη κπαξέηεο 

ζηα άθξα. 

 
Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 

πξόηππν EN 14682.  

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από 

ηελ αγνξά θαη 
αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο. 

25 

A12/1797/12 
ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Καηεγνξία: Πξντόληα πνπ 
νκνηάδνπλ κε ηξόθηκα 

 
Πξντόλ: Πξντόλ κπάληνπ 

 

Μάξθα: Badefee 

Πληγκόο 
 

Σν πξντόλ ελέρεη 
θίλδπλν πληγκνύ θαζώο 

εμαηηίαο ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνύ 

Τπνρξεσηηθά 
κέηξα: 

 
Απαγόξεπζε 

θπθινθνξίαο 

ηνπ πξντόληνο 
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Όλνκα: Badepraline Petit 

Amour / Bath cake Petit Amour 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Άγλσζηνο 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
4260212374900. 

 

Πεξηγξαθή: Η ζπζθεπαζία 
πεξηέρεη θαιιπληηθά πξντόληα 

ζε ζρήκα cupcakes. 
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

 

ζρήκαηνο, ρξώκαηνο θαη 
κεγέζνπο, κπνξεί 

εζθαικέλα λα ιεθζεί 

σο ηξόθηκν. Απηό 
κπνξεί λα νδεγήζεη ηα 

παηδηά λα ην βάινπλ 
ζην ζηόκα, λα ην 

πηπηιίζνπλ ή λα ην 
θαηαπηνύλ, ελέρνληαο 

θίλδπλν πληγκνύ. 

 
Δπηπιένλ ην πξντόλ 

ελέρεη ρεκηθό θίλδπλν 
θαζώο έρεη εληνπηζηεί 

απνξξππαληηθό ζε απηό. 

Η επαθή ηνπ 
απνξξππαληηθνύ κε 

ηνπο πλεύκνλεο κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη ρεκηθή 

πλεπκνλία.  
 

Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
Οδεγία 87/357/EEC γηα 

πξντόληα ηα νπνία 
εκθαλίδνληαη λα είλαη 

δηαθνξεηηθά από απηό 

πνπ πξαγκαηηθά είλαη, 
ελέρνληαο θίλδπλν γηα 

ηελ πγεία ή ηελ 
αζθάιεηα ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

ζηελ αγνξά. 

26 

A12/1798/12 
ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

Καηεγνξία: Δίδε έλδπζεο, 

πθάζκαηα θαη είδε κόδαο 
 

Πξντόλ: Παηδηθό ηδάθεη 
 

Μάξθα: H&S 

 
Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ: 

Μνληέιν: A-1767B 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

558258168 
 

Πεξηγξαθή: Παηδηθό ηδάθεη κε 
θνπθνύια θαη θεξκνπάξ. Η 

θνπθνύια θέξεη κε ζηεξεσκέλα 

ηξαγγαιηζκόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλνο 
ζηξαγγαιηζκνύ εμαηηίαο 

ηεο παξνπζίαο 

θνξδνληώλ ζηελ 
θνπθνύια. 

 
Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ην 
ζρεηηθό Δπξσπατθό 

πξόηππν EN 14682. 

 

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά θαη 

αλάθιεζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηνπο ηειηθνύο 
ρξήζηεο. 
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θνξδόληα πεξίζθημεο κε 
θόκπνπο θαη πιαζηηθέο 

κπαξέηεο ζηα άθξα. Η 

θνπθνύια αθαηξείηαη κε 
θεξκνπάξ. Σν ηδάθεη είλαη 

δηαθνζκεκέλν κε ηελ έλδεημε: 
'KLSOODKLA PMCKKOAP'. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 
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A12/1799/12 
ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 

Πξντόλ: Μνπζηθό παηρλίδη από 

ύθαζκα 

 
Μάξθα: Keptin-JR 

 
Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο 

κνληέινπ:7169820523 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Άγλσζηνο 
 

Πεξηγξαθή: Μνπζηθό παηρλίδη 

από βακβαθεξό ύθαζκα ζε 
ζρήκα ινπινπδηνύ, κε 

θνξδνλάθη κε θξίθν πνπ 
ελεξγνπνηεί ηνλ ήρν όηαλ 

ηξαβηέηαη. 

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

 

Πληγκόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλν πληγκνύ θαζώο 
ε μύιηλε ράληξα ζηελ 

άθξε ηνπ θνξδνληνύ 
κπνξεί εύθνια λα θνπεί 

θαη λα θαηαπνζεί από ηα 

κηθξά παηδηά.  
 

Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Οδεγία Αζθάιεηαο 

Παηρληδηώλ θαη ην 
ζρεηηθό Δπξσπατθό 

πξόηππν EN 71-1.  

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά. 
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28 

A12/1800/12 
ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Καηεγνξία: Καιιπληηθά 

 
Πξντόλ: Αληηξπηηδηθόο νξόο  

 

Μάξθα: Skin-Peel 
 

Όλνκα: META FOR SKINCARE 
Just Protect & More 

 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:SPF 
30 

 
Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

65011 
 

Πεξηγξαθή: Καθέ γπάιηλν 

δνρείν πνπ πεξηέρεη 
αληηξπηηδηθό νξό. Γηεζλέο 

όλνκα πξντόληνο: Age defy 
SPF30 Moisturizer. 

 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΗΠΑ 

 

 

Μηθξνβηνινγηθόο 

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

κηθξνβηνινγηθό θίλδπλν 

επεηδή πεξηέρεη 
πεξηζζόηεξα από 15000 

Φεπδνκνλάδεο SPP/gr.  
 

Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 
Οδεγία Καιιπληηθώλ 

76/768/EEC.  

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηελ αγνξά. 
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A12/1801/12 
ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

Καηεγνξία: Παηρλίδηα 

 

Πξντόλ: Παηρλίδη κπάληνπ 
 

Μάξθα: Aqua Music 
 

Όλνκα: Water Xylophone 
 

Σύπνο / αξηζκόο κνληέινπ:Bad 

xylofoon 0293.0320 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 
Άγλσζηνο 

 

Πληγκόο 

 

Σν πξντόλ ελέρεη 
θίλδπλν πληγκνύ επεηδή 

κηθξά θνκκάηηα (ηα 
θνπκπηά) κπνξνύλ λα 

απνζπαζηνύλ θαη λα 
θαηαπνζνύλ από ηα 

κηθξά παηδηά.  

 
Σν πξντόλ δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ 

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 

 
Απόζπξζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηελ αγνξά, 

απαγόξεπζε 
θπθινθνξίαο 

ηνπ πξντόληνο 

ζηελ αγνξά θαη 
αλάθιεζε ηνπ 

πξντόληνο από 
ηνπο ηειηθνύο 

ρξήζηεο.  
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Πεξηγξαθή: Παηρλίδη μπιόθσλν 
κε αθξώδε βάζε, ζπζθεπάδεηαη 

ζε θνπηί από ραξηόλη θαη 

δηαθαλέο πιαζηηθό. Η αθξώδεο 
βάζε απνηειείηαη από 6 

δηαθνξεηηθά ρξσκαηηζηά 
ηκήκαηα ην θαζέλα κε 

ρξσκαηηζηή ξάβδν ήρνπ. Οη 
ξάβδνη ήρνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

αθξώδε βάζε κε δύν θνπκπηά.  

 
Υώξα πξνέιεπζεο: ΚΙΝΑ 

 

 

Οδεγία Αζθάιεηαο 
Παηρληδηώλ θαη ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 

πξόηππν EN 71-1.  

30 

A12/1802/12 
ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Καηεγνξία: Ηιεθηξηθέο 

ζπζθεπέο θαη εμνπιηζκόο 
 

Πξντόλ: Φηο 
 

Μάξθα: IESTO 

 
Όλνκα: Άγλσζην 

 
Σύπνο / αξηζκόο 

κνληέινπ:79142 
 

Αξηζκόο παξηίδαο/Barcode: 

Άγλσζηνο 
 

Πεξηγξαθή: Φηο ζε ρξώκαηα 
ιεπθό/καύξν. Σν πξντόλ 

ζπζθεπάδεηαη ζε δηαθαλή 

ζπζθεπαζία πνιπαηζπιελίνπ, 
όπνπ θαζεκία πεξηέρεη 50 

ηεκάρηα.  
 

Υώξα πξνέιεπζεο: ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

 

 

Ηιεθηξνπιεμία  

 
Σν πξντόλ ελέρεη 

θίλδπλν ειεθηξνπιεμία 
επεηδή: 

 

·  Γε θέξεη ελίζρπζε 
(πεξίβιεκα) ζηελ 

είζνδν ηνπ θαισδίνπ 
ηνπ θηο πνπ 

πξνζηαηεύεη ην θαιώδην 
από ηελ ππεξβνιηθή 

θάκςε εθεί όπνπ 

εηζέξρεηαη ζην θηο.       
 

·  Η βίδα πνπ δίλεη 
πξόζβαζε ζην 

εζσηεξηθό ηνπ θηο 

πέθηεη όηαλ βγαίλεη ην 
θηο απ ηελ πξίδα.       

 
Σν πξντόλ δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ην 

ζρεηηθό Δπξσπατθό 
πξόηππν EN 60884.  

Τπνρξεσηηθά 

κέηξα: 
 

Απόζπξζε ηνπ 
πξντόληνο από 

ηελ αγνξά. 

 

 


