
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι δημιουργίας φουσκάλων, μάρκας 
VILLA GIOCATTOLI, μοντέλο G6118, με 
κωδικό V61180119, με γραμμοκώδικα 
8002752061188 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα.  
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στο υγρό. 

 

2 Ξύλινες κουδουνίστρες, μάρκας Liewood, 
μοντέλα 12433 Ayda και 12714 Merete με 
γραμμοκώδικες 5713370008327, 
5713370052313 και 5713370052368 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα.  
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τις  κουδουνίστρες. 
 

 

3 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας Miss Tiffany, 
μοντέλο A181008 Q και χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών στην περιοχή του 
στήθους, των οποίων το μήκος είναι 
μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο και 
κρέμονται πέραν του κατώτερου σημείου 
του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας M & S, 
μοντέλο AF0036 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
υφασμάτινης κορδέλας που κρέμεται πέραν 
του κατώτερου σημείου του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  ROMEO 
SHOPPING CENTER LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

5 Μαλακά παιχνίδια με νερό, μάρκας Charm 
Distribox, με κωδικό παραγωγής 6618 332-
0882, με γραμμοκώδικα 8437010226045 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στο υγρό. 
 

 

6 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας I.M.A, 
μοντέλο 2090 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. 
 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
BELLADOR ESTATES LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Fashion, 
μοντέλο 8758 και χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  ROMEO 
SHOPPING CENTER LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

8 Κοριτσίστικο σετ μπικίνι, μάρκας Power 
Flower, μοντέλο AA218, με γραμμοκώδικα 
5553724142181 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στο μπικίνι τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  L. & K. 
NAPA SOUVENIRS LIMITED και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Κοριτσίστικο πουκάμισο, μάρκας GO 
FASHION, μοντέλο 8684, με κωδικό 8684-
FC-TOP-YEL-4YG και χώρα κατασκευής 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος των οποίων το μήκος 
είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
ELEONORA KAY DESIGNS LIMITED και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
  

  10 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας M & S, 
μοντέλο AAF0033 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
υφασμάτινης κορδέλας που κρέμεται πέραν 
του κατώτερου σημείου του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  ROMEO 
SHOPPING CENTER LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

11 Μαλακά παιχνίδια σε μορφή ουράνιου τόξου 
με σύννεφο, και μπολ με παγωτό μάρκας, 
JUST PLAY, μοντέλο 60-00010, με 
γραμμοκώδικα 5710948290894 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
  

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή αβοκάντο, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 033.006.153 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 

13 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή ποντικού, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 033.006.150 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 

14 Μαλακά παιχνίδια σε διάφορες μορφές 
τροφίμων, μάρκας Smooshy Mushy, 
μοντέλο 11-10098, με γραμμοκώδικα 
5710948321925 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 

15 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή λεμονιού, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 39.0001 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι σε μορφή 
πάντα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 39.0018, 
DFA 008 και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 

17 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή συσκευασίας 
γιαουρτιού, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 1000107100015 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 

18 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι σε μορφή 
πάντα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο TR: 
8818 071-0009, με γραμμοκώδικα 
1000127100019 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών στο παιχνίδι, που μπορεί 
να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών του 
χρήστη. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Κοριτσίστικο επανωφόρι, μάρκας Pink 
Rabbit, μοντέλο AL042 και άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του 
ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

20 Κοριτσίστικο σετ ρούχων, μάρκας Miss 
Image, μοντέλο LF-2061 και άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
διακοσμητικών κορδονιών με μεταλλικούς 
κρίκους που κρέμονται πέραν του 
κατώτερου σημείου του ενδύματος. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  NOTUM 
LIMITED και έχει αποσυρθεί από την αγορά 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
των παιδιών. 
 

 

21 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Dune Craft,  
με κωδικό παραγωγής # 7.269 09/26/2017 
και χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

22 Παιχνίδι οδοντοφυΐας, μάρκας Calbabyco 
και χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

23 Παιχνίδι όπλο, μάρκας Play with Me, με 
γραμμοκώδικα 2000005398667 και 
άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.  
 

 

24 Παιχνίδι όπλο, μάρκας Play with Me, 
μοντέλο 19908700, με γραμμοκώδικα 
2000005398650 και άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.  
 

 

25 Παιχνίδι όπλο, μάρκας TEDI, με 
γραμμοκώδικα 20701001221000000500 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.  
 

 

26 Παιχνίδι όπλο, μάρκας TEDI, με 
γραμμοκώδικα 36323001221000000600 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 
είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου.  
 

 

 


