
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει 

εξαγωνικά, πολύχρωμα τουβλάκια μάρκας 

Fun n' Learn kids corner, με κωδικό 

παραγωγής 2018/2, με  γραμμοκώδικα 

8010362433189 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 

τουβλάκια. 

 

 

2 Παιδική φόρμα μάρκας DIADORA Spa, 

μοντέλα 102.172728, 102.173562, 

102.173594, 102.173603, 102.173970,  

102.174604 και με χώρα κατασκευής το 

Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 

κορδονιών στην κουκούλα της φόρμας. 
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3 Συρόμενο παιχνίδι άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 3626, με κωδικό 868302, με 

γραμμοκώδικα 5899108683025 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού αντικειμένου που αποσπάται από το 

χερούλι του παιχνιδιού. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS 

TOYS LTD και έχει αποσυρθεί από την 

αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

4 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη μάρκας B.Y., 

μοντέλο BY0161B / BY061B, με 

γραμμοκώδικα 2018051270615 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία PAS 

TOYS LTD και έχει αποσυρθεί από την 

αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 

ασφάλεια των παιδιών. 
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5 Προσαρμογέας μάρκας BLOW, μοντέλο 

1052#; PT-4701 με γραμμοκώδικα 

5900804023920 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

6 Παιδικά δαχτυλίδια με μηχανισμό LED 

μάρκας B&G International, μοντέλο 15650, 

με κωδικούς παραγωγής CF 150067, CF 

150006, CF 140022, CF 160054 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
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7 Μαγνητικό παιχνίδι ψαρέματος μάρκας YIN 

HONG TOYS, μοντέλο 1380-2, με κωδικό 

9393963, με γραμμοκώδικα 

5290509063209 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να έλξη το ένα το άλλο. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.N. 

ELLINAS IMP.EXP. και έχει αποσυρθεί από 

την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
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8 Παιχνίδι μικρόφωνο που παράγει ήχους και 

εκπέμπει φώς, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

9375113, με γραμμοκώδικα 

5290509054627 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.N. 

ELLINAS IMP.EXP. και έχει αποσυρθεί από 

την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

9 Παιδικό μαγιό μάρκας Aqua wave, με 

γραμμοκώδικα 5901979141839 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 

μέσης του μαγιό των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
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  10 Παιχνίδι πιστόλι που εκσφενδονίζει μαλακά 

βλήματα άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 

κινητική ενέργεια που αποκτούν τα 

σφαιρίδια είναι μεγαλύτερη του 

επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 

11 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

κροκόδειλου άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού αντικειμένου που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 

 

 

 

 

 


