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Ακαηάλληλα αποκριάηικα προϊόνηα ηα οποία έτοσν κοινοποιηθεί ως επικίνδσνα ζηο Σύζηημα Τατείας 

Ανηαλλαγής Πληροθοριών για Επικίνδσνα Προϊόνηα (GRAS-RAPEX)  
   

 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Γενειάδα αμφίεςησ, μάρκασ GUIRCA, μοντζλο ref. 
11511, με γραμμοκϊδικα 8434077115114 και με 
χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

2 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ DreamWorks, 
μοντζλο KLCR, με γραμμοκϊδικα 887513004257 
και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

3 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Belly babies 
UNDERWRAPS, μοντζλα CS810107/M, 
CS810107/L και CS810107/XL, με γραμμοκϊδικεσ  
897164581373, 897164581380 και  
897164581397 αντίςτοιχα και με χϊρα 
καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το κουςτοφμι. 
 

 

4 Μάςκεσ αμφίεςησ, μάρκασ JOJA, μοντζλο HAL 
311, κωδικό CH7070-0364-01, με γραμμοκϊδικα 
352471016846 και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Belly babies 
UNDERWRAPS, μοντζλα CS810115/XL, 
CS810115/M και CS810115/L, με γραμμοκϊδικεσ 
897164611681, 897164611674 και 897164611681 
αντίςτοιχα και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη του 
υλικοφ που φζρει ςτο εςωτερικό του το κεφάλι 
τησ αμφίεςησ. 
 

 

6 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Belly babies 
UNDERWRAPS, μοντζλα CS810109/XL, 
CS810109/L και CS810109/M και με χϊρα 
καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα από την 
αμφίεςη. 
   

7 Μουςτάκι και φρφδια αμφίεςησ, μάρκασ PARTY 
FREAK, μοντζλο 97703, με γραμμοκϊδικα 
8422259977032 και με χϊρα καταςκευήσ την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

8 Γιρλάντα αμφίεςησ, άγνωςτησ μάρκασ, μοντζλο 
4793-440012, με γραμμοκϊδικα 8599900047939 
και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πιθανή κατάποςη των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ την 
χρήςη εργαλείων ή χωρίσ την ταυτόχρονη 
εκτζλεςη δφο κινήςεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

9 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Paw Patrol, 
μοντζλο 610501, με γραμμοκϊδικα 
883028054893 και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

10 Γιρλάντα αμφίεςησ, άγνωςτησ μάρκασ, μοντζλο 
DAW-828, με γραμμοκϊδικα 8595573038281 και 
με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πιθανή κατάποςη των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται χωρίσ την 
χρήςη εργαλείων ή χωρίσ την ταυτόχρονη 
εκτζλεςη δφο κινήςεων για το άνοιγμα του 
θαλάμου των μπαταριϊν. 
 

 

11 Μάςκα αμφίεςησ, μάρκασ FIORI PAOLO, μοντζλο 
Art.79471, κωδικό 0317, με γραμμοκϊδικα 
8008092794717 και με χϊρα καταςκευήσ την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

12 Μάςκα αμφίεςησ, μάρκασ Printgo Party, μοντζλο 
CHT 715474, με γραμμοκϊδικα 5999527945268  
και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

13 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Gift Tower, 
μοντζλο M - 110-120 cm, με κωδικό  B-0057 και 
με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από την παρουςία 
κορδονιϊν ςτην περιοχή του λαιμοφ του 
κουςτουμιοφ. 

 

14 Μάςκα αμφίεςησ, άγνωςτησ μάρκασ, μοντζλο 
1230063969, με γραμμοκϊδικα 5900851639693 
και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ μάςκασ. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ λόγω απουςίασ οπϊν 
αεριςμοφ ςτην μάςκα. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Κουςτοφμι αμφίεςησ, μάρκασ Incharacter, 
μοντζλο 16005, με γραμμοκϊδικα 843269015299 
και με χϊρα καταςκευήσ το Βιετνάμ. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ του κουςτουμιοφ. 
 

 

16 Μάςκα αμφίεςησ ςε μορφή ελζφαντα, μάρκασ 
Nature planet, μοντζλο No 05782, κωδικό No 
1686, με γραμμοκϊδικα 5708476087789  και με 
χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ.  
  

17 Κουςτοφμι αμφίεςησ ςε μορφή δεινόςαυρου, 
άγνωςτησ μάρκασ, μοντζλο Ref. 22728 και με 
χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι η 
ςυςκευαςία ζχει περίμετρο ανοίγματοσ 
μεγαλφτερη και πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από την παρουςία 
κορδονιϊν ςτην περιοχή του λαιμοφ του 
ενδφματοσ.  
 

 

18 Κουςτοφμι αμφίεςησ ςε μορφή δεινόςαυρου, 
άγνωςτησ μάρκασ και χϊρασ καταςκευήσ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το κουςτοφμι. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

19 Κουςτοφμι αμφίεςησ ςε μορφή τίγρη, άγνωςτησ 
μάρκασ και με χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το κουςτοφμι. 

 

20 Κουςτοφμι αμφίεςησ μάγιςςασ, μάρκασ COSPLAY, 
με άγνωςτη χϊρα καταςκευήσ. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψηλήσ 
ευφλεκτότητασ τησ αμφίεςησ. 
 

 

21 Κουςτοφμι αμφίεςησ, άγνωςτησ μάρκασ και με 
χϊρα καταςκευήσ την Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πιθανή κατάποςη μικρϊν 
κομματιϊν που αποςπϊνται από το κουςτοφμι.  

 

 
 
 
 


