
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Δακτυλομπογιές, μάρκας Klecksi, μοντέλα 
Klecksi Basic (633.0624), 4 x 150 g, ή 
Klecksi Maxi (633.0626), 6 x 150 g, με 
κωδικούς 18-02-156 / 2019-01 (blue paint); 
17-02-157 / 2019-01 (green paint) και  χώρα 
κατασκευής την Γερμανία. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στα προϊόντα. 
  

 

2 Σετ παιχνίδια παραλίας, μάρκας Plasto, 
μοντέλο 2035000 με γραμμοκώδικα 
6410310120352 και χώρα κατασκευής την 
Φινλανδία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
της μικρής μπάλας που αποσπάται από το 
αεροπλανάκι. 
  

3 Ηλεκτρικό παιχνίδι μικρόφωνο, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 9958-21, με 
γραμμοκώδικα 6954654111121 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 
επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 
παιχνίδι. 
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4 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας I.M.A, 
μοντέλο 2091 με χώρα κατασκευής την 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου. 
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. 
  

5 Εξοπλισμός αναρρίχησης, μάρκας Simond, 
μοντέλο 2575753 με χώρα κατασκευής την 
Ταιβάν. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
  

 

6 Κοριτσίστικη μπλούζα, μάρκας Oute Kids, 
μοντέλο 1843 με 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 στο κατάστημα 
MALAMO SOUVENIR SHOP LIMITED και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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7 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας Danshan / 
Taozhuang, μοντέλο GRADE YIDENGPIN 
με 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. μΕντοπίστηκε στην εταιρεία  
MALAMO SOUVENIR SHOP LIMITED και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά ώστε να μην 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
  

 

8 Φωτεινός δείκτης λέιζερ, μάρκας YQ με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή 
πηγή λέιζερ. 
 

 

9 Πτυσσόμενη σκάλα, μάρκας Batavia, 
μοντέλο BT-TL00, με κωδικούς 7061176-
7061176/6, με γραμμοκώδικα 
4050255015416 και χώρα κατασκευής την 
Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της σκάλας. 
   

  10 Παιχνίδια σε μορφή τζελ που 
προσομοιάζουν με κομμάτια φρούτων, 
μάρκας New arrival, μοντέλο 9273606, με 
γραμμοκώδικα 4029069781176 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
  

 


