
 
 
 
 

 

Δελτίο 19 (06/05/2019 – 12/05/2019) 
 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, μάρκασ 
Wolkenschleim®, μοντζλο 2222736, τφπου 
78926, κωδικό παραγωγισ 30/11/2018, με 
γραμμοκϊδικα 4260539120167 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Γερμανία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

2 Παιδικό κάκιςμα αυτοκινιτου, μάρκασ Coto 
baby, με κωδικό Approval No. E13-045048 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ  του παιδιοφ λόγω 
του ότι το κάκιςμα δεν ςυμμορφϊνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
  

3 Κεριά που προςομοιάηουν με τριαντάφυλλα 
και γλυκίςματα, άγνωςτθσ μάρκασ, με 
γραμμοκϊδικεσ 2012348149967, 
871716230506, 871762305073, 871762305080 
και με χϊρα καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
  
Κίνδυνοσ πνιγμοφ και τραυματιςμοφ από 
πικανι κατάποςθ καρφίτςασ, που υπάρχει 
ςτα προϊόντα. 
  

4 Προϊόντα που προςομοιάηουν με αυγά 
πουλιοφ, μάρκασ CREALIA, μοντζλα Natural, 
yellow/blue/green and yellow/orange/pink 
colours, με γραμμοκϊδικεσ 3700408363215, 
3700408363222, 3700408388003 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ γιατί μπορεί να εκλθφκοφν 
ςαν τρόφιμα από τουσ καταναλωτζσ και 
κυρίωσ από παιδιά και ωσ εκ τοφτου να τα 
βάλουν ςτο ςτόμα, να τα γλφψουν ι να τα 
καταπιοφν. 
 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

5 Παιδικό μπουφάν, μάρκασ C'est La Vie, 
μοντζλο 1717;19;20;21;J600, κωδικοφσ style # 
G-359, Article No. 037 175 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ από τθν παρουςία 
κορδονιϊν με ελεφκερα άκρα ςτθν περιοχι 
τθσ κουκοφλασ του ενδφματοσ. 
  

6 Παιδικό μπουφάν, μάρκασ Niebieski Ksiezyc, 
μοντζλο Article No. 037 157, κωδικό YB-6908A 
και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
διακοςμθτικϊν  κορδονιϊν τα οποία 
κρζμονται πζραν του κατϊτερου ςθμείου του 
ενδφματοσ. 

 

7 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ „S & S”, μοντζλο 
7287/797, κωδικοφσ 798, Article No. 037 447, 
με γραμμοκϊδικα 033-WZB και με άγνωςτθ 
χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
διακοςμθτικϊν  κορδονιϊν τα οποία 
κρζμονται πζραν του κατϊτερου ςθμείου του 
ενδφματοσ. 
  

8 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ „Suns”, μοντζλο 
105/102/103, κωδικοφσ DF-103, Article No. 
037 404 και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ των οποίων το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

9 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ XUBA, μοντζλο 
7306/8151, κωδικοφσ 8151, Article No. 037 
465 και με άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
διακοςμθτικϊν  κορδονιϊν τα οποία 
κρζμονται πζραν του κατϊτερου ςθμείου του 
ενδφματοσ. 
  



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

  10 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ „M & D”, μοντζλο 
Article No. 035 591, κωδικό 95092 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ των οποίων το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  

11 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ „Suns”, μοντζλο 
10-106/10-104, κωδικοφσ GN10-124, Article 
No. 037 474 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
  

12 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ „Suns”, 10-123, 
κωδικοφσ GN10-123, Article No. 037 449, με 
γραμμοκϊδικα WS-9046 και με άγνωςτθ χϊρα 
καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν διακοςμθτικϊν που αποςπϊνται 
εφκολα από το ζνδυμα. 
 

 

13 Φαντεηί αναπτιρασ που προςομοιάηει με 
κινθτό τθλζφωνο, φζρει φωτεινι πθγι λζιηερ 
και φορτίηεται με USB, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 900 CJYDHJ και με χϊρα καταςκευισ 
τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ βλάβησ ςτθν όραςθ από τθν υψθλι 
ακτινοβολία που εκπζμπει θ φωτεινι πθγι 
λζιηερ. 
     

14 Παιδικό παντελόνι, μάρκασ Suns Fashion, 
μοντζλο 464, κωδικό Article No. GN11-464, 
037 430, με γραμμοκϊδικα WS-9046 και με 
άγνωςτθ χϊρα καταςκευισ. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ από τθν παρουςία 
ελευκζρων κορδονιϊν ςτθν περιοχι τθσ 
μζςθσ του ενδφματοσ των οποίων το μικοσ 
είναι μεγαλφτερο από το επιτρεπόμενο. 
  



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

15 Παιχνίδι θλεκτρικι κικάρα, μάρκασ Ya Ya Toys, 
μοντζλο 721, με γραμμοκϊδικα 
5907616648211 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ λόγω τθσ  κθλιάσ 
που δθμιουργείται από το λουρί που υπάρχει 
ςτθν κικάρα. 
 

 

16 Παιδικό ψθλό καρεκλάκι, μάρκασ JLY, μοντζλα 
418144, 418145, 418146, με γραμμοκϊδικεσ 
6945429960181, 6945429960174, 
6945429960167 και με χϊρα καταςκευισ τθν 
Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ και ςτραγγαλιςμοφ 
του παιδιοφ λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ 
τθσ καρζκλασ. 
 

 

17 Παιδικό κάκιςμα αυτοκινιτου, μάρκασ 
Chipolino, με κωδικό Approval No: E8-048279 
Como, με γραμμοκϊδικα 3800931025915 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Βουλγαρία. 
 
Κίνδυνοσ τραυματιςμοφ  του παιδιοφ λόγω 
του ότι το κάκιςμα δεν ςυμμορφϊνεται με το 
ςχετικό πρότυπο αςφαλείασ. 
   



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνοσ Φωτογραφία 

18 Παιδικοί ςκοφφοι ςε διάφορεσ μορφζσ ηϊων, 
άγνωςτθσ μάρκασ, μοντζλα wolf’s head, bear’s 
head, cow’s head, leopard’s head, ladybird’s 
head, monkey’s head, giraffe’s head, tiger’s 
head, panda’s head, dog’s head, frog’s head, 
unicorn’s head, με κωδικό AH17-AL-1, με 
κωδικό καταςκευισ 09/2018, με 
γραμμοκϊδικα 3610141037680 και με χϊρα 
καταςκευισ τθν Κίνα. 
 
Κίνδυνοσ εγκαυμάτων λόγω υψθλισ 
ευφλεκτότθτασ των ςκοφφων. 
Κίνδυνοσ ςτραγγαλιςμοφ λόγω τθσ  κθλιάσ 
που δθμιουργείται από το λουρί που υπάρχει 
ςτουσ ςκοφφουσ. 
Κίνδυνοσ πνιγμοφ από πικανι κατάποςθ 
μικρϊν κομματιϊν που αποςπϊνται εφκολα 
από τουσ ςκοφφουσ που μοιάηουν με πάντα 
και ςκφλο. 
 

    
 

      
 

    

19 Παιχνίδι ςε μορφι τηελ, άγνωςτθσ μάρκασ, 
μοντζλο 620404, με κωδικό παραγωγισ 
035978, με γραμμοκϊδικα 8713219241172 και 
με χϊρα καταςκευισ τθν Ολλανδία. 
 
Χημικόσ κίνδυνοσ από τθν παρουςία υψθλισ 
ςυγκζντρωςθσ βόριου ςτο παιχνίδι. 
  

 


