
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ με φάρσες, μάρκας Grafix, 
μοντέλο 316824, με κωδικό  κατασκευής 
220653-1, με γραμμοκώδικα 5015934249888 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στα παιχνίδια. 
 

 

2 Ξύλινα παιχνίδια, μάρκας Magni, μοντέλο 
2673 και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των  
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

 

3 Παιδικό παντελόνι, μάρκας RAMA και χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος. 

 
 

4 Παιχνίδι σετ με όπλα, μάρκας Beat Down, 
μοντέλο Sports series και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
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5 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια σε μορφή 
ζώου και ντόνατ, μάρκας Paws και Bananas 
αντίστοιχα, μοντέλα 48996 και 46872N 
αντίστοιχα, με κωδικούς παραγωγής 5018 και 
4318 αντίστοιχα, και γραμμοκώδικες 
5038104489969 και 5038104468728 
αντίστοιχα και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τα παιχνίδια. 
 

  

 

6 Κοριτσίστικο μαγιό, μάρκας US FREE STAR, 
μοντέλο FC -Z60-SWIM-3/4YG / Z60, με 
γραμμοκώδικα 220171000605 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών που δένουν στο πίσω 
μέρος του μαγιό. 
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. 
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7 Κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Lux Moda, 
μοντέλο C1004 και χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
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. 
 

 

8 Κοριτσίστικο πουκάμισο, μάρκας FASHION 
ADDICT, μοντέλο 9368, με γραμμοκώδικα 
G300350061 και χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
του ενδύματος.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την Κύπρο. 
Εντοπίστηκε στην εταιρεία DESELIA 
ENTERPRISES LIMITED και έχει αποσυρθεί από 
την αγορά, ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

9 Κοριτσίστικο παντελόνι, μάρκας Fashion, 
μοντέλο 8807 και χώρα κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στην περιοχή της μέσης 
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. 
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  10 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας Pretty Baby, 
μοντέλο H1131, με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελεύθερων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος 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. 
  

11 Πλαστικό ηλεκτρικό παιχνίδι σε μορφή πάπιας, 
που εκπέμπει φως και παράγει ήχους και 
στερεώνεται πάνω από παιδικά κρεβατάκια, 
μάρκας Toys4All, μοντέλο EC020154, με 
γραμμοκώδικα 8601510230226 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω των προεξοχών που 
υπάρχουν στο παιχνίδι, οι οποίες μπορεί να 
σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 
 

 

12 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Out of the Blue, 
μοντέλο 25542, με κωδικό 12/2070, με 
γραμμοκώδικα 4029811400201 και χώρα 
κατασκευής την Ταϊβάν. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
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13 Σκάλα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 2016 
(144034), με γραμμοκώδικα 6418914849525 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
χρήστη λόγω ελαττωματικής κατασκευής της 
σκάλας. 
 

 

 


