
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Προσαρμογέας άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
10089 modello adattatore universale, με 
γραμμοκώδικα 7001119100899 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή 
του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη. 
  

2 Παιδικά καρεκλάκια αυτοκινήτου, μάρκας 
BeSafe, μοντέλο E4*44R04/16*4006, που 
κατασκευάστηκαν μεταξύ Οκτωβρίου του 2017 
και Ιανουαρίου του 2020, με σειριακούς 
αριθμούς  από ZG0247548 μέχρι ZG(0)270529, 
που συνδέονται σε βάσεις ISOfix και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού, αφού σε 
περίπτωση τροχαίου ατυχήματος το καρεκλάκι 
αποσυνδέεται από την βάση ISOfix. 
 

 

3 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 
Bananas, μοντέλο 47001, με κωδικό 
παραγωγής 4619 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
ματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.  
  

4 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα άγνωστης 
μάρκας, με γραμμοκώδικα 6910000086239 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. 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
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5 Σκάλες μάρκας AYYILDIZ, με γραμμοκώδικα 
8699120419995 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη, λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
της σκάλας.    
  

6 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο DE42, με γραμμοκώδικα 
7896220104207 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

7 Παιχνίδι σετ τοξοβολίας άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο DE31, με γραμμοκώδικα 
7896220103101 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 
κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
 

 

8 Παιχνίδι δραστηριοτήτων που παράγει ήχους 
μάρκας PRESS & LEARN, μοντέλο 5017, με 
γραμμοκώδικα 2301905530004 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 AKTYPITO LTD και 
έχει αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
παιδιών. 
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9 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, μάρκας The 
Ty Flippables, μοντέλο 1118/17179, με 
γραμμοκώδικα 008421366767 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 
παιχνίδι. 
  

  10 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
μονόκερου, μάρκας Teddy Heaters, μοντέλο 
2758, με γραμμοκώδικα 7331626027588 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής 
των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 
που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 

11 Σκούτερ για ενήλικες μάρκας Firefly, μοντέλο 
A200, με γραμμοκώδικα 289646 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του χρήστη, λόγω ελαττωματικής κατασκευής 
του σκούτερ.    
 

 

12 Κεραμικό διακοσμητικό για αρωματικά κεριά 
μάρκας Card Factory και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανό σπάσιμο του 
διακοσμητικού λόγω υπερθέρμανσής του.  
  

 


