
  

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μπαλόνια  μάρκας Water Bomb, μοντέλο 

31.1002, με κωδικό κατασκευής 

YG07U/1019, με γραμμοκώδικα 

7320343110024 και  με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης νιτροζαμινών που 

απελευθερώνονται από τα μπαλόνια 

(μετρούμενες τιμές έως 2,4 mg/kg). Οι 

νιτροζαμίνες είναι καρκινογόνες μέσω 

εισπνοής, κατάποσης ή δερματικής 

έκθεσης. 

 

 

 

 

Παιχνίδι σετ όπλα με βέλη  μάρκας LJ, 

μοντέλο No.320 (on packaging), 

No:G322-67 (on a label), με 

γραμμοκώδικα 6902018976435 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση των βεντούζων 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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Βρεφικός υπνόσακος μάρκας Nobodiz, 

μοντέλο Dreamy et Cloud και με χώρα 

κατασκευής την Ισπανία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών περίσφιξης στον 

υπνόσακο. Σημειώνεται ότι δεν 

επιτρέπεται να υπάρχουν κορδόνια ή 

κορδόνι περίσφιξης προσαρτημένα σε 

υπνόσακο. 

 

 

4 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας 

One Six Eight, μοντέλο 626440, με 

γραμμοκώδικα 6410416264400 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω ελαττωματικού μηχανισμού 

ασφαλίσεως με αποτέλεσμα την 

παγίδευση των δαχτύλων του παιδιού 

στα μετακινούμενα μέρη του παιχνιδιού ή 

και την πτώση του. 

 

5 Καδένα στήριξης πιπίλας άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο BARNABÉ AIME LE 

CAFÉ και με χώρα κατασκευής την 

Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση μικρών κομματιών που 

αποσπώνται από τη καδένα. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Παιδικό τρίκυκλο ποδήλατο άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 4746, με γραμμοκώδικα 

4823037604746 και με χώρα κατασκευής 

την Ουκρανία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και μη 

συμμόρφωση του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

Υπάρχουν προσβάσιμα κενά μεταξύ των 

κινούμενων μερών του σκούτερ, οι τροχοί 

δεν πρέπει να έχουν εγκοπές ή ανοίγματα 

πλάτους άνω των 5 mm. 

 

 

7 Παιχνίδι μπιμπερό κούκλας μάρκας Little 

me, μοντέλο 6707621 (in invoice), art. 

12103440 PO 2258 (on package), με 

γραμμοκώδικα 6430056942964 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 

παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 

μικροοργανισμών στο υγρό. 

 

 

8 Βρεφικά γάντια μάρκας GOLEN και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών στοιχείων (βότσαλα) 

που αποσπώνται από τα γάντια. 

 

          



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Παιδικό παντελόνι φόρμα μάρκας AYHAN 

KIDS, μοντέλο 5Y  και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκιά . 

 

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. 

  

          

10 Βρεφικό κοριτσίστικο σετ μάρκας MINI 

LOVE, μοντέλο 4604, με γραμμοκώδικα 

8690004604209 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκιά . 

  

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών στοιχείων (με 4 ροζ 

φιόγκους με κολλημένες πέρλες) που 

αποσπώνται απο το σετ (σκουφάκι, 

ολόσωμη φόρμα και γάντια). 

 

 

11 Βρεφικό κοριτσίστικο σετ μάρκας MINI 

LUCK, μοντέλο 18 M και με χώρα 

κατασκευής την Τουρκιά . 

  

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών στοιχείων (βότσαλα) 

που αποσπώνται από την μπλούζα. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας AYNUR 

BEBE, μοντέλο 1 Y και με χώρα 

κατασκευής την Τουρκιά . 

  

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών στοιχείων (βότσαλα) 

που αποσπώνται από την μπλούζα. 

 

 

13 Βρεφικό σετ μάρκας HAPPY TREE, 

κωδικός κατασκευής HR-9003, με 

γραμμοκώδικα 2108131101 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού και 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών που δένουν στην 

περιοχή της κουκούλας του ενδύματος των 

οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο που είναι τα 20 εκ. . 

 

 

14 Βρεφικό φουσκωτό άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο S853884200002, με γραμμοκώδικα 

2000606450030 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω 

πιθανής κατάποσης ή εισπνοής μικρών 

μερών. 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

15 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 

Maxicâlin, μοντέλο 40516, κωδικό 

κατασκευής 40516-140098, με 

γραμμοκώδικα 3660495405161 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών κομματιών (η μύτη), που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 

 

  

16 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη  μάρκας 

GAZELOtoys, μοντέλο G104399-LSF456-

40B-7061, με γραμμοκώδικα 

5900949419640 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βλημάτων αφού είναι πολύ μικρά (ελάχ. 

57 χλστ.) για να είναι ασφαλή.  

 

 



 

 

17 Παιδικό σακάκι μάρκας Fox Kids, μοντέλο 

KBW23-96051, με γραμμοκώδικα 

666131270004 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή του λαιμού του 

ενδύματος . 

Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 

Κύπρο. Εντοπίστηκε στο κατάστημα 

MPM FASHION LTD και έχει αποσυρθεί 

από την αγορά ώστε να μην τίθεται σε 

κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

 

18 Συρώμενο παιδικό παιχνίδι σε μορφή 

ελικόπτερο μάρκας Hairum, μοντέλο item 

no. 0323, με γραμμοκώδικα 

6900312959444 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα 

ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που 

εκπέμπει το παιχνίδι. 

 

 



 

19 Καδένα στήριξης πιπίλας σε διάφορες 

φιγούρες μάρκας TRIXIE, μοντέλα Attache 

tétine Lapin, Attache tétine Lion, Attache 

tétine Renard, 

Attache tétine Ours polaire, Attache tétine 

Elephant,  με κωδικό κατασκευής 

2022756771 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού και στραγγαλισμού 

από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών 

που αποσπώνται από την καδένα. 

Συγκεκριμένα, είναι πιθανή η κατάποση του 

κλιπ και του πλαστικού δαχτυλιδιού. 

Επιπλέον, η ραφή ανοίγει, δίνοντας 

πρόσβαση στη γέμιση, την οποία μπορεί 

να καταπιεί το παιδί. 

Πέραν τούτου, το μήκος υπερβαίνει το 

νόμιμα επιτρεπόμενο όριο με κίνδυνο τον 

στραγγαλισμό του παιδιού. 

 

20 Ταινία LED μάρκας The Glow Up, με 

κωδικό κατασκευής MA1063-12-MUA, με 

γραμμοκώδικα 9120552430 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Κίνδυνος πνιγμού και χημικός κίνδυνος 

Το προϊόν παρέχεται με τηλεχειριστήριο με 

μπαταρία «κουμπιού» και με εύκολη 

πρόσβαση στην μπαταρία. Ένα παιδί 

μπορεί να τα καταπιεί, με αποτέλεσμα να 

προκληθεί πνιγμός εάν εισέλθουν στους 

αεραγωγούς ή βλάβες στον γαστρεντερικό 

σωλήνα. 

 



 

21 Βρεφική ολόσωμη φόρμα μάρκας CAJBA, 

μοντέλο L και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού και 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελεύθερων κορδονιών που δένουν στην 

περιοχή της κουκούλας του ενδύματος . 

 

22 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας ECRIN 

KIDS, μοντέλο 1 Y,  με γραμμοκώδικα 

120685423 και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκιά . 

  

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών στοιχείων (βότσαλα) 

που αποσπώνται από την μπλούζα. 

 

 

23 Παιδικό σετ φόρμες μάρκας ITALY MODA, 

μοντέλο Art.1201 και  με χώρα κατασκευής 

την Ιταλία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού και 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών που δένουν στην 

περιοχή της κουκούλας και στην περιοχή 

της μέσης του ενδύματος. 

 

24 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι άγνωστης 

μάρκας και  με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού Το κορδόνι στο 

χέρι του παραγεμισμένου βελούδινου 

παιχνιδιού είναι πολύ μακρύ και σχηματίζει 

μια οντότητα, που έχει δύο χορδές που 

μπορεί να μπλέξουν, με πιθανή πρόκληση 

κίνδυνο στραγγαλισμού. 

 

 



 

25 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας Milly 

Mally, μοντέλο espoo, με γραμμοκώδικα 

5901761126037 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών εξαρτημάτων (ρυθμιστές ετικετών 

και ιμάντα) που μπορούν εύκολα να 

αποσπαστούν από το καρεκλάκι. Επίσης, 

λόγω αδυναμίας ορισμένων ραφών, μπορεί 

να υπάρξει πρόσβαση στη γέμιση, την 

οποία μπορεί να καταπιεί το παιδί.  

 

 

26 Παιδικό παιχνίδι μουσικό κουτί μάρκας 

Musicbox Kingdom, μοντέλο  43809, με 

γραμμοκώδικα 4046729438096 και  με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

27 Παιδικό παιχνίδι μουσικό κουτί μάρκας 

Musicbox Kingdom, μοντέλο  43832, με 

γραμμοκώδικα 4046729438324 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 



 

28 Καρέκλα γραφείου μάρκας 

AmazonBasics, μοντέλο Executive Desk 

Chair, με γραμμοκώδικα ASINS 

B00XBC3BF0 B01D7PG5EO 

B07GPSQKV9 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη, λόγω του ότι η βάση 

των ποδιών της καρέκλας μπορεί να 

σπάσει. 

 

29 Μπάρμπεκιου/ Φορητή ψησταριά μάρκας 

Burns&Barkles, μοντέλο Coal King 4025 

Item no. 013735, με γραμμοκώδικα 

7330571407421 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων Η φορητή 

ψησταριά δεν είναι εξοπλισμένη με λαβές. 

Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα. 

 

30 Κεραμικό κηροπήγιο σε μορφή κολοκύθας 

μάρκας Kirkton House, μοντέλο Pumpkin 

Variant , με γραμμοκώδικα 

4088600518978 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του ότι δεν 

συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 



 

31 Παιδική στολή αμφίεσης μάρκας Boo!, 

μοντέλο SHW0679, με γραμμοκώδικα 

4894158113127  και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

κάπα του προϊόντος, τα οποία  

περιστρέφονται γύρω από το λαιμό του 

μικρού παιδιού. 

 

 

 

14/11/2022 

(ΜΧ/ΕΧΡ) 


