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1 Ξύλινα παζλ με σχήματα ζώων και ψαριών, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλα 62090025 και 

62090030, με γραμμοκώδικες 

6430056942704 και 6430056942711, με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 

πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 

κατάποσης ή αναρρόφησης από την μύτη 

των μικρών κομματιών που αποσπώνται 

από το παιχνίδι. 

       

 

 

2 Περιπατητής μωρών μάρκας Cherry Baby, 

μοντέλο GB 14749-2006 με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού του 

παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής 

του περιπατητή. 
 

3 Περιπατητής μωρών άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο A092126, με κωδικό 520, με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος 

τραυματισμού του παιδιού λόγω 

ελαττωματικής κατασκευής του περιπατητή. 
 

4 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα, σε μορφή φλαμίνγκο, άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 56075, με γραμμοκώδικα 

8000578560755 και χώρα κατασκευής την 

Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση των ματιών και της βεντούζας 

που αποσπώνται από το παιχνίδι. 
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5 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα σε μορφή γοργόνας, άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 56111, με γραμμοκώδικα 

8000578561110 και χώρα κατασκευής την 

Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση μικρού αντικειμένου και της 

βεντούζας που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

6 Σετ με βρεφικές κουδουνίστρες μάρκας 

Funny Toys, μοντέλο L183559, με 

γραμμοκώδικα 5902388739518 και χώρα 

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού ή 

ασφυξίας σε περίπτωση κατάποσης ή 

αναρρόφησης από την μύτη των μικρών 

κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

7 Σετ με βρεφικές κουδουνίστρες μάρκας 

Funny Toys, μοντέλο L183564, με 

γραμμοκώδικα 5902388739563 και χώρα 

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού ή 

ασφυξίας σε περίπτωση κατάποσης ή 

αναρρόφησης από την μύτη των μικρών 

κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 
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8 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 00-34222, με 

γραμμοκώδικα 5906160234222 και χώρα 

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 

στραγγαλισμού λόγω του ότι το κορδόνι που 

υπάρχει στο παιχνίδι δεν έχει μηχανισμό 

γρήγορης αποδέσμευσης. 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους των 

μουσικών οργάνων, που μπορεί να 

σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού.  

 

9 Χαλάκι ζωγραφικής και παιχνιδιού  που 

περιλαμβάνει χρωματιστά στυλό μάρκας 

LSHK, με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

Κίνδυνος πνιγμού και ασφυξίας αφού τα 

καπάκια των στυλό δεν έχουν τρύπες 

εξαερισμού. 
 

  10 Βρεφικό μαξιλάρι μάρκας Sevi Bebe, 

μοντέλο 687 και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκία. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω 

υψηλής ευφλεκτότητας του μαξιλαριού. 

 

11 Φωτεινή πηγή λέιζερ άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο DVY-03337, με κωδικό BOP-163,  

με γραμμοκώδικα 859696563 και χώρα 

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης 

στην όραση από την υψηλή ακτινοβολία 

που εκπέμπει η φωτεινή πηγή λέιζερ. 
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12 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα σε μορφή χελώνας, μάρκας MH, 

μοντέλο MH-116133, με γραμμοκώδικα 

8418811161339 και χώρα κατασκευής την 

Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση των ματιών και της βεντούζας 

που αποσπώνται  από το παιχνίδι. 

 

13 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας NEW 

POINTS KIDS, με χώρα κατασκευής την 

Τουρκία. Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή της μέσης του ενδύματος. 
 

14 Μαλακά παραγεμισμένα μαϊμουδάκια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 197648, με 

γραμμοκώδικα 6910201548123 και χώρα 

κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 

από πιθανή κατάποση των ματιών που 

αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι. 

 

15 Παιδικό κοντό παντελόνι μάρκας SCOFY με 

χώρα κατασκευής την Τουρκία. Κίνδυνος 

τραυματισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή της 

μέσης του ενδύματος. 
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16 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. Χημικός 

κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 

συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

17 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

DYY80709861, με κωδικό D05M61-012-04, 

με γραμμοκώδικα 19040914012458002 και 

χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός 

κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 

συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

18 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. Χημικός κίνδυνος από 

την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης 

βόριου στο παιχνίδι. 
 

19 Παιχνίδι σετ με δακτυλομπογιές μάρκας 

TAPIOCA, μοντέλο CT 02659, με κωδικό 

παραγωγής A 17171, με γραμμοκώδικα 

8014966391388 και χώρα κατασκευής την 

Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης νιτροζαμίνης στην 

λευκή μπογιά του σετ. 
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20 Φωτεινή πηγή λέιζερ άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο DVY-04577, με κωδικό BOP-163 

και χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 

βλάβης στην όραση από την υψηλή 

ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή πηγή 

λέιζερ.  

21 Συρόμενο παιχνίδι τρενάκι μάρκας Toys 

Toys, μοντέλο YF510, με κωδικό 2869303, 

με γραμμοκώδικα 5901353065782 και 

χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 

πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 

κομματιών  που αποσπώνται εύκολα από το 

τρενάκι. Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 

αιχμηρών ακμών που υπάρχουν στο 

τρενάκι. Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού 

λόγω του ότι η συσκευασία έχει πάχος 

μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 

 

 


