
  

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Πλαστικό παιχνίδι που λειτουργεί με 

μπαταρίες, και πωλείται με ζαχαρωτά, 

μάρκας Johny Bee, μοντέλο KD1190-10-

19, με γραμμοκώδικα 6931722308126 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού 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. 

  

 

2 Παιδική στολή αμφίεσης με πλαστική 

μάσκα, μάρκας Pentone Creations SA, 

μοντέλο 2549493 / Dark Lord, με 

γραμμοκώδικα 5430002106076 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 

ευφλεκτότητας της πλαστικής μάσκας. 

 

    

3 Βρεφική πιπίλα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

J6-12-4 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

επικίνδυνης χημικής ουσίας που προκαλεί 

ορμονικές διαταραχές στα βρέφη. 
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4 Βρεφική πιπίλα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

2020-06-04 87 2048//1 - C 06-07-015-1 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

επικίνδυνης χημικής ουσίας που προκαλεί 

ορμονικές διαταραχές στα βρέφη. 

 

 

5 Παιδικό πατίνι μάρκας Morfboard, μοντέλο 

Scoot and Skate with "Y" Handlebars, με 

κωδικούς κατασκευής 0928VE01, 

1068VE01, 1598VE01, 1818VE01, 

2198VE01, 2548VE01 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του πατινιού και μη 

συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο 

ασφάλειας. 

 

 

6 Περιπατητής μωρών μάρκας KREA, 

μοντέλο 2007, με κωδικό κατασκευής 

0008221120, με γραμμοκώδικα 

5707152020072 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των παξιμαδιών που στερεώνουν τους 

τροχούς, τα οποία αποσπώνται από το 

πλαίσιο του περιπατητή. 
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7 Παιχνίδι καρότσι για κούκλες μάρκας 

KREA, μοντέλο 2006, με κωδικούς 

παραγωγής 320221219, 318411119, 

331850720, 0004690920, 0008221120, 

0009360221, 0009370621, 32040821, με 

γραμμοκώδικα 5707152020065 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των παξιμαδιών που στερεώνουν τους 

τροχούς, τα οποία αποσπώνται από το 

πλαίσιο του καροτσιού. 

 

 

8 Συρόμενο αεροπλανάκι άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 12120 / 304, με γραμμοκώδικα 

5291410141628 Και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία G.G 

MEGATOYS LTD και έχει αποσυρθεί 

από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 
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9 Παιδικό πατίνι άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

42835868 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω του ότι ο 

μπροστινός τροχός έχει μέγεθος μικρότερο 

του επιτρεπόμενου. 

 

 

10 Βρεφική κουδουνίστρα αυτοκινητάκι, που 

μοιάζει με αρκουδάκι, μάρκας Baby, 

μοντέλο XD-202039 / 2851-3, με 

γραμμοκώδικα 6928513256834 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία DQ 

SUNSHINE GIFT LTD και έχει αποσυρθεί 

από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 
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11 Πιαστράκια τραπεζομάντηλου σε μορφή 

φράουλας και λεμονιού, μάρκας d-c-fix, 

μοντέλα F2640009, F2640010, με 

γραμμοκώδικες 4007386127822, 

4007386127815 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή 

απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί 

μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από 

τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά 

και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, 

να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

    

12 Παιδική κούνια μάρκας Moonboon, 

μοντέλο 10004 και με χώρα κατασκευής 

την Ινδία. 

 

Κίνδυνος βλάβης στα μάτια του χρήστη 

αφού απελευθερώνονται από την κούνια 

μικρά ρινίσματα σιδήρου.  

 

 

 

 


