
Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

1 Πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν νρεκάησλ, 

κάξθαο SHERON/YG, κνληέιν YG-A001, 

κε θσδηθό E11 27R033936, κε 

γξακκνθώδηθα 8594007994957 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

αλαηξνπή ηνπ ηξηγώλνπ ιόγσ αζηάζεηαο 

ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα δηεξρόκελα 

νρήκαηα λα κελ εηδνπνηεζνύλ γηα ηελ 

ύπαξμε εκπνδίνπ. 

 

2 Πξνεηδνπνηεηηθό ηξίγσλν νρεκάησλ, 

κάξθαο FuDing, κνληέιν RT611, κε 

θσδηθό E4 27R032734, κε γξακκνθώδηθα 

8581173900059 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

αλαηξνπή ηνπ ηξηγώλνπ ιόγσ αζηάζεηαο 

ηνπ, κε απνηέιεζκα ηα δηεξρόκελα 

νρήκαηα λα κελ εηδνπνηεζνύλ γηα ηελ 

ύπαξμε εκπνδίνπ. 

 

3 Παηρλίδη ηδει, άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν 

2213-mix up, θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ 

Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

4 Παηρλίδη ηδει, κάξθαο Pink Parrot Group, 

κνληέιν 2213-green, κε θσδηθό 

παξαγσγήο 101089 θαη κε ρώξα 

θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 

5 Παηρλίδη ηδει, κάξθαο Free & Easy, 

κνληέιν S34897030, κε γξακκνθώδηθα 

8719202637052 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 

6 Παηρλίδη ηδει, κάξθαο HGL, κε 

γξακκνθώδηθα 5021813145141 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 

7 Παηρλίδη ηδει, κάξθαο HGL, κνληέιν 

41905849, κε θσδηθό SV13413, κε θσδηθό 

παξαγσγήο 9039/18, κε γξακκνθώδηθα 

5021813134138 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

8 Παηρλίδη ηδει, άγλσζηεο κάξθαο, κνληέιν 

N14 313, κε γξακκνθώδηθα 

5026619143131 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 

9 Παηδηθή θόξκα κάξθαο Xtreme Boxing, 

κνληέιν 0710 CB, κε θσδηθό BFB-10Z, κε 

γξακκνθώδηθεο 3176977100368, 

3176977120366, 3176977140365 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ζηραγγαλιζμού από ηελ 

παξνπζία ειεπζέξσλ θνξδνληώλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο θνπθνύιαο ηνπ ελδύκαηνο. 

 

  10 Παηδηθό ςειό θαξεθιάθη κάξθαο Fillikid, 

κνληέιν MÖ-6200, κε θσδηθό ZFJFR, κε 

γξακκνθώδηθα 9009852395112 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Γεξκαλία. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

πηώζε ηνπ παηδηνύ ιόγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πξντόληνο. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

11 Παηδηθό ςειό θαξεθιάθη κάξθαο 

Comptine, κνληέιν BB-06ST Simple high 

chair, κε θσδηθό παξαγσγήο 161221, κε 

γξακκνθώδηθα 3245670519347 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

πηώζε ηνπ παηδηνύ ιόγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πξντόληνο. 

 

12 Μάζθα ακθίεζεο ζε κνξθή ιύθνπ κάξθαο 

SMIFFYS, κνληέιν 55 EH, κε θσδηθό 

46977-29-11-2016 VATNOGB129579528 

θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος εγκασμάηων ιόγσ πςειήο 

επθιεθηόηεηαο ηεο κάζθαο. 

 

13 Παηδηθό ςειό θαξεθιάθη κάξθαο Faktum, 

κνληέιν Botond Natural, κε γξακκνθώδηθα 

5999091704520 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

πηώζε ηνπ παηδηνύ ιόγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πξντόληνο. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

14 Παηδηθέο θόξκεο κάξθαο MISS IMAGE, 

κνληέιν LF 5155 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ζηραγγαλιζμού από ηελ 

παξνπζία θνξδνληώλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

θνπθνύιαο ηνπ ελδύκαηνο. 

Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 

Κύπρο. Ενηοπίζηηκε ζηο καηάζηημα 

MAMMY CARE CHILDREN'S WEAR 

SHOP και έτει αποζσρθεί από ηην 

αγορά έηζι ώζηε να μη ηίθεηαι ζε 

κίνδσνο η αζθάλεια ηων παιδιών. 

 

15 Σρνιηθό ζεη ξνύρσλ κάξθαο S – 

Schoolmates schoolwear, κνληέιν 823L, 

κε γξακκνθώδηθα 5290625016998 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ην Παθηζηάλ. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από ηελ 

παξνπζία ειεπζέξσλ θνξδνληώλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο κέζεο ηνπ ελδύκαηνο ησλ 

νπνίσλ ην κήθνο είλαη κεγαιύηεξν από ην 

επηηξεπόκελν  

Γνωζηοποιήθηκε ζηο ζύζηημα από ηην 

Κύπρο. Ενηοπίζηηκε ζηην εηαιρεία  

Merinoknit Limited και έτει αποζσρθεί 

από ηην αγορά έηζι ώζηε να μη ηίθεηαι 

ζε κίνδσνο η αζθάλεια ηων παιδιών. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

16 Παηρλίδηα ζεη παξαιίαο κάξθαο FENG YU, 

κνληέιν OC0340849 κε γξακκνθώδηθα 

0000011573449 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος πνιγμού από πηζαλή θαηάπνζε 

κηθξώλ θνκκαηηώλ πνπ απνζπώληαη 

εύθνια από ηα παηρλίδηα. 

 

17 Φνξεηό ηξαπέδη άγλσζηεο κάξθαο, 

κνληέιν HKTB-1028, κε γξακκνθώδηθα 

0000011458586 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού ιόγσ ηνπ όηη ην 

ηξαπέδη δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ην ζρεηηθό 

πξόηππν αζθαιείαο. 

 

18 Παηδηθό ςειό θαξεθιάθη κάξθαο 

Touragoo, κνληέιν HC-61 Binge Green, 

κε θσδηθό Touragoo Binge, κε 

γξακκνθώδηθα 4918263216013 θαη κε 

ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. 

 

Κίνδσνος ηρασμαηιζμού από πηζαλή 

πηώζε ηνπ παηδηνύ ιόγσ αζηάζεηαο ηνπ 

πξντόληνο. 

 



Α/Α Περιγραθή – Κίνδσνος Φωηογραθία 

19 Παηρλίδη ηδει, κάξθαο B&G international, 

κνληέιν 13038, ρξώκαηνο θίηξηλν θαη 

πνξηνθαιί, κε γξακκνθώδηθα 

3588270013038 θαη κε ρώξα θαηαζθεπήο 

ηελ Γαιιία. 

 

Χημικός κίνδσνος από ηελ παξνπζία 

πςειήο ζπγθέληξσζεο βόξηνπ ζην 

παηρλίδη. 

 

 


