
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Δερμάτινη καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας 

Bezisa, μοντέλα 405002, 405004, 405008, 

405010, 405014, 405021, 405029, 405036, 

405038, 405056, 405057 και με χώρα 

κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

την καδένα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος 

της καδένας είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

 

 

2 Παιχνίδι που κρέμεται πάνω από παιδικά 

κρεβατάκια μάρκας Bezisa, μοντέλα 

353355 και 353358 και με χώρα κατασκευής 

την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 

3 Παιχνίδι κολιέ μάρκας Liefs Laura και με 

χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Παιχνίδι ξύλινο κουκλόσπιτο μάρκας Mini 

Matters, μοντέλο 2578644, με κωδικό 

παραγωγής 05/19, με γραμμοκώδικα 

8718964072750 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 

5 Πλαστικό παιχνίδι φιδάκι με σφυρίχτρα 

μάρκας Triunfo Bonus, μοντέλο 32246, με 

γραμμοκώδικα 5606858322469 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μικρής σφυρίχτρας που αποσπάται από 

το παιχνίδι. 

 

 

6 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας 

Hauck, μοντέλο 597255, με ημερομηνία 

κατασκευής 08.2019 με γραμμοκώδικα 

4007923597255 και με χώρα κατασκευής τη 

Γερμανία.  

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 

ελαττωματικής κατασκευής της πόρτας και 

μη συμμόρφωσης της με το σχετικό 

πρότυπο ασφαλείας. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

μηχανισμό στήριξης πιπίλας μάρκας Happy 

Horse, μοντέλα Grey Rabbit Reece Tuttle 

132372,  Blue Rabbit Reece Tuttle 130664, 

Pink Rabbit Reece Tuttle 130614, με 

αντίστοιχους γραμμοκώδικες 

8711811093915, 8711811085959 και 

8711811085927 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος 

του μηχανισμού στήριξης της πιπίλας είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. 

 

 

8 Παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας Huadada, 

και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι σε τσάντα, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Simba, μοντέλο 

102192612, με γραμμοκώδικα 

4006592040901 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα  

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

  10 Παιδικό κρεβατάκι μάρκας Coming Kids, 

μοντέλο LOFT 10631101, με γραμμοκώδικα 

718924916315 και με χώρα κατασκευής την 

Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω παρουσίας ανοιγμάτων στο 

κρεβατάκι που επιτρέπουν τη παγίδευση 

των ποδιών. 

 

 

11 Παιχνίδι σφεντόνα, που εκσφενδονίζει 

πλαστική ρουκέτα, μάρκας MERX, μοντέλο 

ESA756, MRX01746, με γραμμοκώδικα 

6900718101133 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού στα δάχτυλα του 

παιδιού λόγω μεταλλικής βίδας που 

υπάρχει στο παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Μαλακό παραγεμισμένο γατάκι, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας TY.UK.LTD, μοντέλο The 

Ty Flippables Limited collection / Zoey 

1118/15626, με γραμμοκώδικα 

008421366729 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα.  

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

13 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

φλαμίνγκο, διακοσμημένο με μικρούς 

γυαλιστερούς δίσκους, μάρκας Glitzies / 

PMS International Group PLC, μοντέλο 

453111, με κωδικό παραγωγής 714244, με 

γραμμοκώδικα 5050565387707 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Glitzies PMS 

International Group PLC, μοντέλο 453028, 

με κωδικό παραγωγής 713910 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

15 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Beverly Hills Teddy Bear 

Co. / Shimmeez, μοντέλο Polly Pig Reg.No. 

18699 (CN) F/YK032018, Phil 4:13, με 

γραμμοκώδικα 0603154010200 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

16 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Beverly Hills Teddy Bear 

Co. / Sambro, μοντέλο Shimmeez / Bear 

Benji F/YK032018 PA RegNo. 18699 PHIL 

4:13, με γραμμοκώδικα 603154010064 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

17 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι 

άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

της μύτης, των ματιών που αποσπώνται 

από το αρκουδάκι, αλλά και του εύκολα 

προσβάσιμου υλικού που φέρει στο 

εσωτερικό του το παιχνίδι.  

 

 

18 Παιχνίδι κούκλα που εκπέμπει φως και ήχο 

μάρκας BL, με γραμμοκώδικα 

8965440642413 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

σύνθλιψη των δαχτύλων του παιδιού στον 

μηχανισμό των τροχών του παιχνιδιού.  

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

19 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι, 

διακοσμημένο με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας TY.UK.LTD, μοντέλο Ty 

Inc. / Diamand Polyester & Pet 0918/17179, 

με γραμμοκώδικα 00842136265 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

20 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, 

διακοσμημένα με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Sequin Glitzies / PMS 

International Group PLc, μοντέλο Magic 

Sequin Friends Gosh! Designs PMS 

International Group PLS Item No. 453184, 

με κωδικό παραγωγής 714522, με 

γραμμοκώδικα 5050565394484 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

21 Ξύλινο μουσικό παιχνίδι με κινούμενες 

φιγούρες, μάρκας Playwood, μοντέλο 

RS439, με κωδικό παραγωγής ZY305, με 

γραμμοκώδικα 8719348002554 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 

22 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Mamma 

natura, μοντέλο W20-5585 και με χώρα 

κατασκευής την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και 

στραγγαλισμού από την παρουσία 

κορδονιών στην περιοχή του στήθους.  

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 

23 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Fashion, 

μοντέλο RS 012, με γραμμοκώδικα 

2210000372689 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών στην 

κουκούλα του ενδύματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία 

SIROCCO STORES LTD και έχει 

επιδιορθωθεί έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

 

 

24 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας Roly, 

μοντέλο T-069 GA και με χώρα κατασκευής 

τη Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών στην 

περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

25 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, 

διακοσμημένα με μικρούς γυαλιστερούς 

δίσκους, μάρκας Sambra International, 

μοντέλο SQP-002-NCDU-AC, με κωδικό 

κατασκευής BH/11/2018, με γραμμοκώδικα 

5056219028729 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών γυαλιστερών δίσκων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

 

26 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας 

Kidsriver, μοντέλο 74400254, με 

ημερομηνία κατασκευής 11/19 με 

γραμμοκώδικα 8717973585497  και με 

χώρα κατασκευής το Βιετνάμ.  

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το προϊόν. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

27 Βρεφικό χαλί για παιχνίδι, άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιού στο παιχνίδι του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

χαλί. 

 

 

 


