
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ με ξύλινα παζλ σε φιγούρες 

ζώων μάρκας KidUs, μοντέλο KT-6063, με 

κωδικό 133263999097, με γραμμοκώδικα 

6970625313769 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 

2 Μπρελόκ με μαλακό παιχνίδι που 

προσομοιάζει με γλυκό, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο QQF-133, με γραμμοκώδικα 

1806221330761 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή 

απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί το 

μαλακό παιχνίδι μπορεί να εκληφθεί σαν 

τρόφιμο από τους καταναλωτές και κυρίως 

από τα παιδιά και ως εκ τούτου να το 

βάλουν στο στόμα, να το γλύψουν ή να το 

καταπιούν. Επιπλέον, ενέχεται κίνδυνος 

πνιγμού από πιθανή κατάποση του 

μεταλλικού δακτύλιου που αποσπάται από 

το μπρελόκ. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Παιδική φόρμα μάρκας U.S. POLO ASSN, 

μοντέλο 52604-52319A, με γραμμοκώδικα 

52604-52319A-1COL-8Y και με χώρα 

κατασκευής το Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του 

ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία C & C 

LONDOU BROS LIMITED και έχει 

αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

4 Περιπατητής μωρών άγνωστης μάρκας, με 

γραμμοκώδικα G1091-RLB00132 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τον περιπατητή. 

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 

5 Παιδική φόρμα μάρκας NCLG, μοντέλο 

9033, με γραμμοκώδικα 5200002075647 

και με χώρα κατασκευής την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του 

ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & 

Μ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει 

επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

6 Παιδικό σετ ρούχων μάρκας FRENZY, 

μοντέλο 63025257, με γραμμοκώδικα 

5200000432770 και με χώρα κατασκευής 

την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών στην 

κουκούλα του ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & 

Μ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει 

επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Περιπατητής μωρών μάρκας Locaso, με 

κωδικό παραγωγής BBWLK-BLD και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

τον περιπατητή. 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του μωρού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του περιπατητή  και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 

 

8 Κοριτσίστικο σακάκι μάρκας New GoLieGe, 

μοντέλο 31-10500, με γραμμοκώδικα 

5200002075647 και με χώρα κατασκευής 

την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην κουκούλα του 

ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία Δ & 

Μ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΛΙΜΙΤΕΔ και έχει 

επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Προβολείς ομίχλης αυτοκινήτων με φωτεινή 

πηγή λέιζερ, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

Auto Laser Fog Lamp και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή 

πηγή λέιζερ. 

 

 

  10 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Mamma 

natura, μοντέλο W20-5555 και με χώρα 

κατασκευής την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στο 

ένδυμα τα οποία δένουν στο πίσω μέρος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία A. P. 

S. ATHIENITES LTD και έχει 

επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

11 Παιδική φόρμα μάρκας Look at me, 

μοντέλο 202550J, με κωδικό παραγωγής 

W092020, με γραμμοκώδικα 

3831109016879 και με χώρα κατασκευής το 

Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών στην 

κουκούλα του ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 

SKLAVENITIS CYPRUS LIMITED και έχει 

αποσυρθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

12 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

κροκόδειλου μάρκας MTTXGS και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

13 Παιδικό γιλέκο μάρκας COCCODRILLO, 

μοντέλο Z19178401TRE-015-092, με 

γραμμοκώδικα 590470542443515092 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

14 Ξύλινο τρενάκι μάρκας Little Tom, μοντέλο 

12814, με κωδικό EPR-HE-115, με κωδικό 

κατασκευής 4260218340459 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που υπάρχουν στο 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Παιδικό τρίτροχο πατίνι άγνωστης μάρκας, 

με κωδικό παραγωγής ZH1588PK/BL και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω παρουσίας ανοιγμάτων στο πατίνι 

που επιτρέπουν τη παγίδευση των 

δακτύλων και από πιθανή πτώση του 

παιδιού, λόγω ελαττωματικής κατασκευής 

του πατινιού και μη συμμόρφωσης του με 

το σχετικό πρότυπο ασφάλειας. 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η νάιλον συσκευασία του πατινιού έχει 

πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 

 

 

16 Ξύλινο συρόμενο σαλιγκάρι μάρκας 

Playwood, με κωδικό παραγωγής 292097 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

σαλιγκάρι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

17 Ξύλινη κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο H-TOY-379 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 

λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 

σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού και από  

πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που 

αποσπώνται από τη κουδουνίστρα. 

 

 

18 Ξύλινη κουδουνίστρα καμπανούλα μάρκας 

ToyWoo και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τη 

κουδουνίστρα. 

 

 

19 Ξύλινο παιχνίδι γατάκι μάρκας Waldfabrik 

BLACK FOREST, μοντέλο 2106-1, με 

κωδικό Rollies, με γραμμοκώδικα 

250867800091 και με χώρα κατασκευής την 

Γερμανία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

20 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 

I’m Toy, μοντέλο 87300, με κωδικό 

παραγωγής I3011817051, με 

γραμμοκώδικα 8850714873009 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 

21 Ξύλινο φορτηγάκι μάρκας Primi Passi, 

μοντέλο PP 1008, με γραμμοκώδικα 

8711811629855 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των  μικρών τροχών που αποσπώνται από 

τα παιχνίδια. 

 

 

22 Παιχνίδι σετ με μαλακά παραγεμισμένα 

σκυλάκια μάρκας Mundo Diver, μοντέλο 

650, με κωδικό παραγωγής 01/2020, 

24006507  και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των  ματιών που αποσπώνται από τα 

σκυλάκια. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

23 Ξύλινο συρόμενο ζωάκι άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο TUB 14, με γραμμοκώδικα 

5251040005387 και με χώρα κατασκευής 

την Πολωνία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

ζωάκι. 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

 

 

24 Ξύλινο συρόμενο τρακτέρ μάρκας Thimble 

Toys, με κωδικό παραγωγής 

3800966004565 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

25 Ξύλινο αριθμητήριο μάρκας Woody, 

μοντέλο 90241, με κωδικό παραγωγής 

8591864902415 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

αριθμητήριο. 

 

 

26 Ξύλινο όχημα αστυνομίας μάρκας Toi-

Toys, μοντέλο 82511, με κωδικό 

παραγωγής 814602 και με χώρα 

κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των τροχών που αποσπώνται από το 

αυτοκινητάκι. 

 

 

27 Ξύλινο τρενάκι μάρκας Scratch, μοντέλο 

6181060, με κωδικό παραγωγής 

221540031601012, με γραμμοκώδικα 

5414561810605 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

τρενάκι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

28 Παιχνίδι σετ πυροσβεστικής μάρκας Janod 

/ JURATOYS, μοντέλο 08515, με κωδικό 

παραγωγής 3700217385156 και με χώρα 

κατασκευής την Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 

29 Παιχνίδι ξύλινη φωτογραφική μάρκας 

Janod / JURATOYS, μοντέλο 05335, με 

γραμμοκώδικα 3700217353353 και με 

χώρα κατασκευής την Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

την φωτογραφική. 

 

 

30 Ξύλινο συρόμενο σκυλάκι μάρκας Janod / 

JURATOYS, μοντέλο 08240, με 

γραμμοκώδικα 3700217382407 και με 

χώρα κατασκευής την Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

σκυλάκι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

31 Ξύλινος συρόμενος πειρατής μάρκας 

BEEBOO, μοντέλο 42801194, με κωδικό 

παραγωγής 2170/06/2016 με 

γραμμοκώδικα 4018501035663 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρού κομματιού που αποσπάται από τον 

πειρατή. 

 

 

32 Ξύλινο συρόμενο σκυλάκι μάρκας VIGA 

TOYS, μοντέλο 50381, με γραμμοκώδικα 

6934510503819 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

της ουράς που αποσπάται από το σκυλάκι. 

 

 

33 Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων 

μάρκας Primi Passi, μοντέλο PP 1059 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρού κομματιού που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

34 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 

φιγούρες μάρκας BigJigs, μοντέλο BJ184, 

με γραμμοκώδικα 691621001844 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 

35 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 

φιγούρες μάρκας TROUSSELIER, μοντέλο 

S95063, με κωδικό 1946-01-17, με 

γραμμοκώδικα 3457010951957 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

36 Παιχνίδι πλαστική τσάντα που εκπέμπει 

φως, άγνωστης μάρκας και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τη τσάντα. 

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. 

 

 

37 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

πάντα, μάρκας BabyBus και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της  μικρής μύτης που αποσπάται από το 

πάντα. 

 

 

 


