
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Βρεφικό σετ ρούχων μάρκας BRAVA BABY 

και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων   

που αποσπώνται από τα ενδύματα. 

 

 

2 Κοριτσίστικο σετ ρούχων μάρκας Ebita, 

μοντέλο 226300, με γραμμοκώδικα 

10322245226300 και με χώρα κατασκευής 

την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία διακοσμητικών κορδονιών στην 

περιοχή του λαιμού τα οποία 

απαγορεύονται. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 

EXIT FASHIONS LIMITED και έχει 

αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να 

μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η 

ασφάλεια των παιδιών. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Κοριτσίστικο σετ με φόρμες μάρκας 

EMERY KIDS, μοντέλο 12-1301TR, με 

γραμμοκώδικα 1213010412 και με χώρα 

κατασκευής την Ελλάδα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 

μέσης τα οποία δεν είναι ραμμένα σε ένα 

σημείο. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα A. 

L. KIDS WEAR LTD και έχει αποσυρθεί 

από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται 

σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

 

4 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 

Petilou / Le Toy Van, μοντέλο PL089, με 

γραμμοκώδικα 5060023420891 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών, που αποσπώνται από 

τα παιχνίδια. 
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5 Παιχνίδι αεροπλάνο που λειτουργεί με 

μπαταρίες, παράγει ήχους και εκπέμπει 

φως, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

698025942737, με γραμμοκώδικα 

No.6272A και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών, που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

6 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 00009035, με 

γραμμοκώδικα 5902802913326, με κωδικό 

παραγωγής 20190902 και με χώρα 

κατασκευής την Πολωνία. 

 

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 έλξει το ένα το άλλο. 
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7 Παντελόνι μάρκας SETTY KOOP, μοντέλο 

gt7207 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο που είναι 

τα 20 εκ. 

 

 

8 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού αντικειμένου που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 

 

 

 


