
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Modern Ocean, 
μοντέλο 04110097/CR1908, με 
γραμμοκώδικα 2500000050596 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
CICILIA CO LTD και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

2 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Hello Bikini, 
μοντέλο 04110005/No: HELLO-013, με 
γραμμοκώδικα 2500000049675 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
CICILIA CO LTD και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Παιδικό φόρεμα, μάρκας Mono Star 
fashion&girl, μοντέλο F3020, με 
γραμμοκώδικα 2210000279445 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
SIROCCO STORES LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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4 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Power Flower, 
μοντέλο AA158 / 18S1C16002, κωδικό 
5553724141580, με γραμμοκώδικα 
2210000283442 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 
SIROCCO STORES LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
 

 

5 Παιδικό μπικίνι, μάρκας YES ! DO KID'S, 
μοντέλο YES-99045 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία C. 
VRAHIMIS LIMITED και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

6 Κεριά, μάρκας Maisen, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω μειωμένης 
αντοχής της βάσης του κεριού. 

 

7 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας LIGHTER 
BULLET 2009, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
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8 Φαντεζί αναπτήρες, μάρκας 
ZHONGLIANGLIGHTER, μοντέλα 
201430422251.x  και 201430422252.x4 και 
με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια. 
 

 

9 Παιδικό μπικίνι, μάρκας Ronis Kids 
Fashion, με χώρα κατασκευής την 
Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το ένδυμα. 

 

10 Μαλακή μπάλα με προεξοχές, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα  7392870100335 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού κομματιού που αποσπάται από το 
παιχνίδι. 

 

11 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 4012093692426 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνας  
ουσίας στο παιχνίδι. 

 

12 Παιχνίδι ράβδος με κεφάλι σε σχήμα 
κολοκύθας, μάρκας Carnival toys, μοντέλο 
06403, κωδικό 01-2017, με γραμμοκώδικα  
8004761064037 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
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13 Παιχνίδι οδοντοφυΐας, μάρκας Fabelab, 
μοντέλο CB17, με γραμμοκώδικα 
5713034001701 και με χώρα κατασκευής 
την Ινδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα 
και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα 
οποία δύναται να καταποθούν από μικρά 
παιδιά. 
 
  

 


