
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφική πλεκτή ζακέτα μάρκας Metsola, 

μοντέλο Bunny cardigan 2020, και με χώρα 

κατασκευής την Φινλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών κουμπιών που 

αποσπώνται από τη ζακέτα.  

 

 

2 Μπρελόκ με μαλακό παραγεμισμένο 

παιχνίδι σε μορφή πασχαλίτσας μάρκας 

Hanya, μοντέλο P201106A-N/12 cm και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μύτης που αποσπάται από την 

πασχαλίτσα και του μεταλλικού δακτύλιου 

που αποσπάται από το μπρελόκ.  

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Ηλεκτρικό παιχνίδι δεινόσαυρος, που 

εκπέμπει ήχους και φως, μάρκας NANYU, 

μοντέλο NY018-B, με γραμμοκώδικα 

7698489473242 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των  μικρών αυγών που περιέχονται στο 

παιχνίδι.  

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 

S.MANIA TRADING LTD και έχει 

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 

μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

 

4 Παιχνίδι σετ αστυνομικού που περιέχει 

όπλο με βέλη μάρκας XIN YE, μοντέλο 

MKL556322, με κωδικό 2019-95, με 

γραμμοκώδικα 6991205563220 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω του ότι η 

κινητική ενέργεια που αποκτούν τα βέλη 

είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μάρκας 

QX, μοντέλο 847240, με γραμμοκώδικα 

5996524054368 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

την κούκλα αλλά και λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό της η 

κούκλα. 

 

 

6 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας Moweo, 

μοντέλα 884357 και 884358 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 

του ελαττωματικού ιμάντα πρόσδεσης. 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 

παγίδευση του κεφαλιού του παιδιού μεταξύ 

του δίσκου και της καρέκλας. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Παιδικά ξύλινα μαχαιροπίρουνα μάρκας 

TRIXIE, μοντέλα Crab, Crocodile, Elephant, 

Flamingo, Fox, Lion, Polar Bear, Rabbit, 

Raccoon, με γραμμοκώδικες 

5400858953858 / 95-385 και με χώρα 

κατασκευής το Βέλγιο. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού κομματιού που αποκόπτεται από το 

πιρούνι. 

 

 

8 Παιχνίδι σετ με μαλακά παιχνίδια μάρκας 

Toys Group, μοντέλο TG416125-BC238-

6S- 1264, με γραμμοκώδικα 

5902553822137 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης μολύβδου στα 

παιχνίδια. 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρουν στο εσωτερικό τους 

τα παιχνίδια. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Μαλακό παραγεμισμένο κουνελάκι μάρκας 

PLAY BY PLAY, μοντέλο 760017875, με 

γραμμοκώδικα 8425611378751 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το κουνελάκι. 

 

 

  10 Περιπατητής μωρών μάρκας Helian και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του μωρού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του περιπατητή  και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 

 

11 Περιπατητής μωρών μάρκας MamaKids, 

μοντέλα 5712, 5711 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του μωρού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του περιπατητή  και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Παιδική φόρμα μάρκας How to kiss a frog, 

μοντέλο AW1930-2Y, με γραμμοκώδικα 

7333032012332 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 

 

 

13 Παιχνίδι πλαστική άμαξα άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο HD928, με γραμμοκώδικα 

9402018108692 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται ή 

αποκόπτονται από το παιχνίδι. 

 

 

14 Χαλάκι παζλ για παιχνίδι άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Παιδική κούνια μάρκας MEGA PLAST, 

μοντέλο S001, με κωδικό παραγωγής 

VD190251/385/01, με γραμμοκώδικα 

8606006424622 και με χώρα κατασκευής 

την Σερβία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από 

πιθανή ανατροπή του καθίσματος λόγω  

ελαττωματικής κατασκευής της κούνιας. 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από πιθανή 

παγίδευση του κεφαλιού του παιδιού σε 

θηλιά  που ενδέχεται να δημιουργηθεί λόγω 

των ελαττωματικών σχοινιών. 

 

 

16 Παιχνίδι πλαστελίνη μάρκας Nugar, 

μοντέλο 35681TD, με κωδικό παραγωγής 

1900372, με γραμμοκώδικα 

62549001241000000200 και με χώρα 

κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στην 

πλαστελίνη. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Παιχνίδι πλαστικό αυτοκίνητο μάρκας 

Vida`s toy candy, μοντέλο 1013, με κωδικό 

παραγωγής L151809042, με γραμμοκώδικα 

6920017100699 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το αυτοκίνητο. 

 

 

 


