
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας Miss Tiffany, 
μοντέλο A 193070 G και χώρα κατασκευής 
την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στο ένδυμα τα οποία 
δένουν στο πίσω μέρος του ενδύματος. 
 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
MALAMO SOUVENIR SHOP LIMITED και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

2 Κοριτσίστικο φόρεμα παραλίας, μάρκας Cat 
Walk, μοντέλο 34741-2 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή του στήθους, των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
MALAMO SOUVENIR SHOP LIMITED και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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3 Παιδικό σετ ρούχων, μάρκας LO CHICO, 
μοντέλο 9111 και χώρα κατασκευής την 
Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
ελευθέρων κορδονιών στην μπλούζα τα 
οποία δένουν στο πίσω μέρος του 
ενδύματος. 
 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
MARISABELLE BOUTIQUE LTD και έχει 
αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

4 Χαλάκι πάζλ για παιχνίδι, μάρκας Abababy, 
μοντέλο 2641-2, με γραμμοκώδικα 
6936726100011  και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
πάζλ. 
 

 

5 Χαλάκι πάζλ για παιχνίδι, άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 1001027924026 
και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παζλ. 
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6 Παιχνίδι σκούτερ, μάρκας Xiaokugou, 
μοντέλο XKG και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του σκούτερ και μη 
συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο 
ασφάλειας. 
 

 

7 Καρέκλα γραφείου, μάρκας UNIQUE, 
μοντέλο Black on black Plus LF-26 και χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη, λόγω 
μη συμμόρφωσης της καρέκλας με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

8 Μαλακός παραγεμισμένος δεινόσαυρος, 
μάρκας Lissipuppe/Lissidoll και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
του φερμουάρ που αποσπάται από το 
παιχνίδι αλλά και από πιθανή κατάποση 
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
παιχνίδι. 
 

 

9 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου, μάρκας 
Lionelo με κωδικό E4*44R/04*4556*03; 
group I, II and III (9-36 kg) και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής του καθίσματος 
και μη συμμόρφωσης με το σχετικό 
πρότυπο ασφάλειας. 
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  10 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.  
 

     
 

 

11 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.  
 

 

12 Παιχνίδι τρίκυκλο, μάρκας Baby Mix, 
μοντέλο ET-A27-3, με γραμμοκώδικα 
5904378869908 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 
παρουσίας ανοιγμάτων στα μετακινούμενα 
μέρη που επιτρέπουν τη παγίδευση των 
δακτύλων. 
  

13 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, 
με κωδικό 205A01711 με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι.  
 

 

 


