
   
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο C40401, με 

γραμμοκώδικα 5906245213913 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των ματιών, που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 

2 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας Child Face, 

μοντέλο W-2918 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

την μπλούζα. 

 

 

3 Βρεφικό φόρεμα μάρκας Andreeatex, 

μοντέλο 6-8 M και με χώρα κατασκευής τη 

Ρουμανία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια ή στο 

δέρμα λόγω του ότι ο πείρος ασφαλείας 

στην καρφίτσα μπορεί εύκολα να ανοίξει. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Βρεφική μπλούζα μάρκας ATABAY KIDS, 

μοντέλο 0-1 και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

την μπλούζα. 

 

 

5 Βρεφικό σετ μάρκας Becol Baby&Kids, 

μοντέλο 366, με γραμμοκώδικα 

1604240003662 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

την μπλούζα. 

 

 

6 Γυάλινο στόμιο ποτίσματος με σταγόνες με 

δοχείο μάρκας Muurla, μοντέλο 33 cm με 

γραμμοκώδικα 6416114965182 και με 

χώρα κατασκευής τη Φιλανδία. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 

λόγω του ότι το προϊόν είναι σε θέση να 

αναφλέγει τα φύλλα στο άμεσο ηλιακό φως 

λόγω των εστιακών σημείων που 

δημιουργούνται. Το εστιακό σημείο μπορεί 

να προκαλέσει ανάφλεξη και πυρκαγιά. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Sofia girls, 

και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή των χεριών τα οποία εκτείνονται 

πέραν του κατώτερου σημείου του 

φορέματος. 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 

SET FOR BED (SHOP) MILENA 

YANEVA και έχει αποσυρθεί από την 

αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 

κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

 

8 Βοήθημα οδοντοφυίας με άγνωστη μάρκα, 

κωδικό κατασκευής 012201, με 

γραμμοκώδικα 4260018195259 και με 

χώρα κατασκευής τη Γερμανία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο G322-68, με 

γραμμοκώδικα 3226877189922 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντουζών που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω του ότι η κινητική ενέργεια που 

αποκτούν τα βέλη είναι μεγαλύτερη του 

επιτρεπόμενου ορίου και επειδή οι 

βεντούζες αφαιρούνται εύκολα 

αποκαλύπτοντας μυτερές άκρες. 

 

 

10 Παιδική στολή πειρατή CHANG HONG, 

μοντέλο ref. HSG90468, item K007372 

(talla 1-3), με γραμμοκώδικα 

8433865007372 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

τη στολή. 
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11 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 

GAZELOtoys, μοντέλο Z6664-Z6664-

3968, με γραμμοκώδικα 5900949438627 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό το 

παιχνίδι. 

 

 

 

 


