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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερομηνία: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 

 
Θέμα: Ανάκληση Προϊόντος, ηλεκτρικός βραστήρας (Εlectric kettle) Roraima Titanum,  

αριθμός μοντέλου TKK001S 

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει ότι η εταιρεία ΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ εκτελεί 

πρόγραμμα ανάκλησης του βραστήρα Roraima Titanum TKK001S υπό την εποπτεία της Δ/νσης 

Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων. 

Το πρόγραμμα αφορά στην προληπτική ανάκληση του προϊόντος: βραστήρας Titanum TKK001S, 

κατασκευής της εταιρείας Roraima, που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από 31/05/2022 έως 

10/01/2023 (24 τμχ βάσει τιμολογίου). 

Η ανάκληση οφείλεται στην ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με θέμα «Κοινοποίηση RAPEX A12/00194/23 περί κυκλοφορίας επικίνδυνων 

προϊόντων».  

Η ενημέρωση γίνεται λόγω πιθανών εγκαυμάτων, πιθανής ηλεκτροπληξίας ή κινδύνου φωτιάς που 

μπορεί να προκαλέσει η χρήση του προϊόντος. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007730?lang=en 

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά βλάβης. Η εταιρεία «ΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ» 

για λόγους ασφαλείας, αποσύρει και επιστρέφει στον προμηθευτή το σύνολο αποθέματος του 

βραστήρα που έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά από 31/05/2022 έως 10/01/2023 (24 τμχ). 

Η εταιρεία ΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ ενημερώνει ότι τα περισσότερα τεμάχια έχουν ήδη επιστραφεί 

από τους τελικούς καταναλωτές, διαμέσου του δικτύου, κατόπιν των ενεργειών στις οποίες προέβη 

η εταιρεία για την ανάκληση και επιστροφή τους από την 02/02/2023. 

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω ηλεκτρολογικό προϊόν: 

Α) καλούνται να το επιστρέψουν στον πωλητή από τον οποίο το προμηθεύτηκαν, ενημερώνοντας 

σχετικά την Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση dasyp@minev.gov.gr ή στα τηλέφωνα 210-3893 695, 210-3893 690 & 210-3893 975. 

Β) μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για την διαδικασία επιστροφής των προϊόντων που 

έχουν προμηθευτεί, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία ΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΕ στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση : info@hellas-tech.gr , τηλ:  2102477860). 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007730?lang=en
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Φωτογραφίες του προϊόντος: 
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