
   
 

  

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Φαντεζί αναπτήρες σε μορφή βραστήρα 
νερού άγνωστης μάρκας και με άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία 
STYLE LTD και έχουν αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

2 Φαντεζί αναπτήρες που προσομοιάζουν με 
κοκκινάδι μάρκας MXM CHINA, μοντέλο 
P10-X08 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι είναι ελκυστικοί στα παιδιά και 
μπορεί να εκληφθούν σαν παιχνίδια.  
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία 
STYLE LTD και έχουν αποσυρθεί από 
την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Μάσκα αμφίεσης σε μορφή κολοκύθας 
μάρκας GoDan, μοντέλο TZ-MPDY, με 
γραμμοκώδικα 5902973137293 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της μάσκας. 
  

4 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Joyce, 
μοντέλο 21546 και με χώρα κατασκευής 
την Ελλάδα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία τιραντών με ελεύθερες άκρες 
που δένουν στο πάνω μέρος του ώμου. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία 
M.A. PROFILE COLLECTION LTD και 
έχουν αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
  

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Ψησταριά κάρβουνου μάρκας Naterial, 
μοντέλο 62356973, με γραμμοκώδικα 
3276000413639 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω ελαττωματικής κατασκευής της 
ψησταριάς και μη συμμόρφωσής της με το 
σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Έγινε ανάκληση απο την 
εταιρεία SCB DIY COMPANY LTD 
(LEROY MERLIN CYPRUS) έτσι ώστε να 
μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
καταναλωτών. 
 

 

6 Μαλακό παιχνίδι κούκλα και μπρελόκ σε 
μορφή αρκούδας, μάρκας PARASTU και 
με χώρα κατασκευής το Βέλγιο. 
 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών ματιών που αποσπώνται από 
τις κούκλες όπως και ο δακτύλιος (key 
ring) από την μορφή αρκούδας. 
 

 

 

7 Κοριτσίστικο σέτ μάρκας EBITA, μοντέλο 
214062 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 
μέσης του ενδύματος, το μήκος των 
οποίων υπερβαίνει τα 28 εκατοστά όταν το 
ένδυμα είναι σε χαλαρή διάταξη. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία 
M.A. PROFILE COLLECTION LTD και 
έχουν αποσυρθεί από την αγορά έτσι 
ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

8 Ξύλινο κουνιστό αλογάκι άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο DG 340 και με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 
λόγω του ότι η κινητική ενέργεια είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου . 
 
 

 

 


