
1 Κοριτσίστικο μαγιό μάρκας Foclassy, 

μοντέλο R1426 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού και 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού και στο πίσω μέρος του μαγιό. 

 

 

2 Κοριτσίστικο μαγιό μάρκας Samegame, 

μοντέλα 66979, 66980 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού και 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού και στο πίσω μέρος του μαγιό. 

 

    

3 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας 

Best4Pets, μοντέλο 77-84 x 75cm, 

10124307, με γραμμοκώδικα 

6438284135547 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα.  

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 

ελαττωματικής κατασκευής της πόρτας και 

μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 

 



4 Καρέκλα γραφείου άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο CX 1126M, με γραμμοκώδικα 

2005045181026 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 

πιθανή ανατροπή λόγω αστάθειας της 

καρέκλας.  

 

 

5 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας INTENZE, 

μοντέλο ST1083RC, με κωδικό 

1036C08318D05140476, με κωδικό 

παραγωγής RD76B90IMX40, αριθμό 

παρτίδας SS271, με ημερομηνία λήξης 

30/04/2023 και με χώρα κατασκευής τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 

αρωματικών αμίνων στο μελάνι. 

 

 



6 Μπαλόνια με μηχανισμό Led μάρκας LED 

light balloon Visible at night, μοντέλο 

31.1011, με γραμμοκώδικα 

7320343110116 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 

ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 

άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

 

 

7 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας MISS 

IMAGE, μοντέλο C703 και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή της μέσης τα οποία δένουν στο 

πίσω μέρος του φορέματος. 

 

 



8 Κοριτσίστικο γιλέκο μάρκας MY TIMES, 

μοντέλο 559 και με χώρα κατασκευής την 

Ιταλία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών που δένουν στην 

περιοχή του λαιμού και έχουν μήκος 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

      

9 Προσαρμογέας άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

41-13619 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη.  

 

 

  10 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή μπάλας 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 185060, με 

γραμμοκώδικα 4036855850602 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 

παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 

μικροοργανισμών στο υγρό που φέρει στο 

εσωτερικό του το παιχνίδι. 

 

 



11 Κοριτσίστικο σακάκι μάρκας NEW 

COLLECTION, μοντέλο 2712 και με χώρα 

κατασκευής την Ιταλία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στο 

ένδυμα τα οποία δένουν στην περιοχή της 

μέσης. 

 

 

12 Ηλεκτρικό παιχνίδι κιθάρα που παράγει 

ήχους μάρκας TOYS, μοντέλο 1079 με 

κωδικό 911, με γραμμοκώδικα 

8056899010790 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς την 

ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 

άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 

SAVVAS ANTONIOU TRADING CO 

LIMITED και έχει αποσυρθεί από την 

αγορά, έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 



13 Προσαρμογέας μάρκας STARPOWER, 

μοντέλο 42353, με κωδικό παραγωγής 

190925, με γραμμοκώδικα 8021785423534 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

 

 

 

 


