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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 Κουςτοφμι αμφίεςθσ ςε μορφι δεινόςαυρου, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο Ref. 22728 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
Κίνδυνοσ αςφυξίασ του παιδιοφ λόγω του ότι 
θ ςυςκευαςία ζχει περίμετρο ανοίγματοσ 
μεγαλφτερθ και πάχοσ μικρότερο του 
επιτρεπόμενο ορίου. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ του 
ενδφματοσ. 
 

 

2 Κουςτοφμι αμφίεςθσ ςε μορφι δεινόςαυρου, 
άγνωςτθσ μάρκασ και χϊρασ καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
κουςτοφμι. 

 

3 Κουςτοφμι αμφίεςθσ ςε μορφι τίγρθ, 
άγνωςτθσ μάρκασ και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
κουςτοφμι. 

 

4 Κουςτοφμι αμφίεςθσ μάγιςςασ, μάρκασ 
COSPLAY, με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ αμφίεςθσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Κουςτοφμι αμφίεςθσ, άγνωςτθσ μάρκασ και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται από το 
κουςτοφμι.  

 

6 Κουςτοφμι αμφίεςθσ ςε μορφι κολοκφκασ, 
μάρκασ Fiestas Guirca, μοντζλο 87019, με 
γραμμοκϊδικα 9437201802 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ τθσ 
ςτολισ αμφίεςθσ.  
  

7 Στολι αμφίεςθσ ςε μορφι νάνου, μάρκασ 
Rabinig, με γραμμοκϊδικεσ 9005260367444 
και 9005260387451 και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ τθσ ςτολισ. 
  

8 Στολι αμφίεςθσ ςε μορφι πειρατι, μάρκασ 
Fun Fashion, μοντζλο 325, με γραμμοκϊδικα 
5204745325069 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ τθσ 
ςτολισ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
SKLAVENITIS KIPROU LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

9 Στολι αμφίεςθσ ςε μορφι νίντηα, μάρκασ Fun 
Fashion, μοντζλο 242, με γραμμοκϊδικα 
5204745242083 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν, τα οποία εκτείνονται 
πζραν του κατϊτερου ςθμείου τθσ ςτολισ. 
 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
SKLAVENITIS KIPROU LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
 

 

  10 Στολι αμφίεςθσ ςε μορφι νίντηα (κόκκινου), 
μάρκασ Fun Fashion, μοντζλο 753, με 
γραμμοκϊδικα 5204745753060 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Ελλάδα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν ςτθν περιοχι του λαιμοφ. 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν, τα οποία εκτείνονται 
πζραν του κατϊτερου ςθμείου τθσ ςτολισ. 
Γνωςτοποιήθηκε ςτο ςφςτημα από την 
Κφπρο. Εντοπίςτηκε ςτην εταιρεία  
SKLAVENITIS KIPROU LTD και ζχει αποςυρθεί 
από την αγορά ζτςι ώςτε να μη τίθεται ςε 
κίνδυνο η αςφάλεια των παιδιών. 
  

11 Αποκριάτικθ μάςκα ονομαςίασ «Funny 
Fashion» και με κωδικό 61578. Το προϊόν είναι 
Κινεηικισ καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν 
αγορά του Λουξεμβουργου και περιζχει τθν 
τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία Φκαλικό 
δισ (2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό 
μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από 
τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

12 Παιχνίδι γιρλάντα με φωτεινι πθγι LED, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλο ZY-11875, με 
γραμμοκϊδικα 6912080118756 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
  

13 Ηλεκτρικό παιχνίδι που προςομοιάηει με 
γλειφιτηοφρι, μάρκασ Toys, μοντζλο ZY-11905, 
με γραμμοκϊδικα 6912080119050 και με 
χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
   

14 Παιχνίδι ξίφοσ που εκπζμπει φωσ, μάρκασ 
GMG, με γραμμοκϊδικα 5033289002064 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ μόλυβδου ςτο παιχνίδι. 
 

 

15 Παιχνίδι ραβδί που εκπζμπει φωσ άγνωςτθσ 
μάρκασ, μοντζλο TK80101H12A, με 
γραμμοκϊδικα 6958312561204 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

16 Παιχνίδι γιρλάντα με φωτεινι πθγι LED 
άγνωςτθσ μάρκασ και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Χημικόσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ των 
μικρϊν μπαταριϊν που αποςπϊνται εφκολα 
χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων ι χωρίσ τθν 
ταυτόχρονθ εκτζλεςθ δφο κινιςεων για το 
άνοιγμα του καλάμου των μπαταριϊν. 
  

17 Μπαλόνια με φωτεινι πθγι LED άγνωςτθσ 
μάρκασ  και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιοφ ςτο παιχνίδι του οποίου το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

 


