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1

Περιγραφή – Κίνδυνος
Μαλακά

παραγεμισμένα

μπρελόκ,

σε

μορφή

Φωτογραφία

ζωάκια

με

καμηλοπάρδαλης,

άγνωστης μάρκας, μοντέλο N 220-2-S και

K1B220-2021-08-01

με

χώρα

κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
της μεταλλικής αλυσίδας του μπρελόκ που
αποσπάται από το παιχνίδι.

2

Δακτυλομπογιές

μάρκας

RSW

International Ltd, μοντέλο FN2658, με
κωδικό

παραγωγής

γραμμοκώδικα

0354670,

6015302628269

και

με
με

χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
υψηλής
ουσιών

συγκέντρωσης
στις

μπογιές

αλλεργιογόνων
που

προκαλούν

δερματίτιδες σε ευαίσθητά άτομα.

3

Παιδικό ψηλό καρεκλάκι άγνωστης μάρκας,
μοντέλο Tukataka και με χώρα κατασκευής
την Σλοβακία.
Κίνδυνος

τραυματισμού

από

πιθανή

πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας του
προϊόντος.
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4

Παιδικό σετ με φόρμες μάρκας ITALY
MODA, μοντέλο 213030, μέγεθος 6A, και
με χώρα κατασκευής την Ιταλία.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού

τραυματισμού

από

την

και
παρουσία

κορδονιών με ελεύθερες άκρες

στην

κουκούλα και στην μέση των ενδυμάτων τα
οποία απαγορεύονται.

5

Θερμόμετρο μπάνιου σε μορφή ψαριού,
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος

εγκαυμάτων

λόγω

λανθασμένης ένδειξης του θερμομέτρου.
Κίνδυνος πνιγμού από προεξοχές που
υπάρχουν στο προϊόν που μπορεί να
σφηνωθεί στο λάρυγγα του παιδιού.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών
ακμών που υπάρχουν στο προϊόν.

6

Βρεφική φωλιά μάρκας Little baba και με
χώρα κατασκευής την Πολωνία.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού

από

την

παρουσία μεγάλων κορδονιών στο προϊόν.
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Αλουμινένια

σκάλα

Karmfors,

μοντέλο

γραμμοκώδικα

Φωτογραφία

εργασίας

μάρκας

565/835mm,

6438284145751

και

με
με

χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή
πτώση

του

χρήστη

συμμόρφωσης

του

λόγω

προϊόντος

μη
με

το

σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

8

Βρεφική πιπίλα με θερμόμετρο, άγνωστης
μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
επικίνδυνης χημικής ουσίας που μπορεί να
προκαλέσει

στον

χρήστη

ορμονικές

διαταραχές.

9

Βρεφικό παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας
Sebra, μοντέλα 3005306, 300530015, με
κωδικούς κατασκευής 2357, 106398, 2356,
2250 και με χώρα κατασκευής τη Δανία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των μικρών φιγούρων που αποσπώνται
από το προϊόν.
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10 Πλαστική

μάσκα

Φωτογραφία

αμφίεσης

για

καμηλοπάρδαλη μάρκας Funny, μοντέλο
1060, με γραμμοκώδικα 5996055683143
και με χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος

εγκαυμάτων

λόγω

υψηλής

ευφλεκτότητας της μάσκας.

11 Παιχνίδι αυτοκίνητο που λειτουργεί με
μπαταρίες,

μάρκας

Hua

Xian

Toys,

μοντέλο 88089-6 / AK1254DF183-2, με
γραμμοκώδικα

5907581249376

και

με

χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των μικρών πλαστικών φτερούγων που
αποσπώνται από το αυτοκινητάκι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο.

Εντοπίστηκε

στην

εταιρεία

AKTYPITO (UNBEATEN) 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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12 Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή κότας μάρκας
YI BAO KINGDOM, μοντέλο 6666 / 3328,
με γραμμοκώδικα 6954569800769 και με
χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των τροχών που αποσπώνται από το
παιχνίδι.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο.

Εντοπίστηκε

Michalis

Vrachimis

στην
LTD

εταιρεία
και

έχει

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η
ασφάλεια των παιδιών.

13 Παιχνίδι σετ κηπουρικής μάρκας KIG,
μοντέλο 323/0144, με κωδικό κατασκευής
21444, με γραμμοκώδικα 4250052681238
και με χώρα κατασκευής την Ουγγαρία.
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία
επικίνδυνης καρκινογόνου χημικής ουσίας
στην μπογιά των μεταλλικών μερών των
παιχνιδιών.
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14 Παιδική κούκλα μωρό άγνωστης μάρκας,
μοντέλο

10106-5-P2,

με

κωδικό

κατασκευής

WS20181018001,

γραμμοκώδικα

0479283000036

με
και

με

χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
των χεριών που αποσπώνται από την
κούκλα.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο.

Εντοπίστηκε

Jumbo

Trading

στην

Limited

εταιρεία
και

έχει

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η
ασφάλεια των παιδιών.

15 Βρεφικό

χαλάκι

δραστηριοτήτων

με

κουδουνίστρες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο
με

023-23G,
JUMB2002,

κωδικό
με

κατασκευής
γραμμοκώδικα

0466242000039 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από
την κίτρινη κουδουνίστρα.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο.

Εντοπίστηκε

Jumbo

Trading

στην

Limited

εταιρεία
και

έχει

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η
ασφάλεια των παιδιών.
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16 Παιχνίδι γιογιό με μαλακή μπάλα με
προεξοχές που εκπέμπει φως, άγνωστης
μάρκας,

μοντέλο

γραμμοκώδικα

WD6-A26

7899982151410

ZHY,

με

και

με

χώρα κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος

ασφυξίας

ελαστικότητας

του

αφού

λόγω

παιχνιδιού,

της

υπάρχει

κίνδυνος να καλυφθούν η μύτη και το
στόμα του παιδιού.

17 Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας Top Ten,
μοντέλο

40788,

με

γραμμοκώδικα

5281006664556 και με χώρα κατασκευής
τον Λίβανο.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού
την

και

τραυματισμού

από

παρουσία

κορδονιών με

ελεύθερες άκρες που

συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το
σβέρκο στην περιοχή του λαιμού και
δένουν στο πίσω μέρος της πλάτης,

τα

οποία απαγορεύονται.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία M&K
Saliba Sports Company 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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18 Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας Lolita Angels,
μοντέλο

EN2TBLIT,

με

γραμμοκώδικα

3606840035454 και με χώρα κατασκευής
τον Λίβανο.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού

από

την

παρουσία κορδονιών στην περιοχή του
λαιμού, και κορδονιών που αναδύονται και
δένουν

στην

πλάτη

τα

οποία

απαγορεύονται.
Κίνδυνος

τραυματισμού

από

την

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες
στην περιοχή της μέσης του μπικίνι τα
οποία απαγορεύονται.
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία M&K
Saliba Sports Company LTD και έχει
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να
μη τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η
ασφάλεια των παιδιών.

19 Παιχνίδι

σετ

με

μαγνητικά

σφαιρίδια

άγνωστης μάρκας, μοντέλο NEOMAG5, με
κωδικό κατασκευής 202009 και με χώρα
κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος

τραυματισμού,

διάτρησης,

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν
να έλξη το ένα το άλλο.
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20 Πλαστικό
μάρκας,

παιχνίδι
μοντέλο

πάπια
505

και

Φωτογραφία

άγνωστης
με

χώρα

κατασκευής την Κίνα.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών κομματιών που αποσπώνται από
το παιχνίδι.
Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του
ότι η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του
επιτρεπόμενο ορίου.

21 Παιδικές πιτζάμες μάρκας Shein, μοντέλα
Sknight10190731477,
Sknight10191129405, μεγέθη 120, 130,
140, 150 και 160 και με χώρα κατασκευής
την Κίνα.
Κίνδυνος

εγκαυμάτων

λόγω

υψηλής

ευφλεκτότητας των πιτζαμών.

22 Βρεφικός σκούφος μάρκας Ala Baby,
μέγεθος 42 και με χώρα κατασκευής την
Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που
αποσπώνται από τον σκούφο
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23 Βρεφικός σκούφος μάρκας AJS, μέγεθος
44-46

και

με

χώρα

κατασκευής

την

Πολωνία.
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση
μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που
αποσπώνται από τον σκούφο.

24 Παιδικό σετ φόρμες με κουκούλα μάρκας
Mano Pyplius, μεγέθη 98, 104 και με
χώρα κατασκευής την Λιθουανία.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού

από

την

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία
απαγορεύονται.

25 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας Mano
Pyplius, μεγέθη 122, 128 και με χώρα
κατασκευής τη Λιθουανία.
Κίνδυνος

στραγγαλισμού

από

την

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες
στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία
απαγορεύονται.

