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1 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια με  

μπρελόκ μάρκας Kaskimatti, μοντέλα 

KM2100, KM2098, με γραμμοκώδικες 

6430067030445, 6430067030469 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των ματιών που αποσπώνται από τα 

παιχνίδια. 

  

      

2 Δακτυλομπογιές μάρκας Hipo, μοντέλο 

H6781, με κωδικό παραγωγής CN-8411, με 

γραμμοκώδικα 5907700602525 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 

χημικών ουσιών στις μπογιές.  

 

3 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Gazelo 

Toys, μοντέλο G100946-2823-5920, με 

γραμμοκώδικα 5900949404004 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 

παιχνίδι. 
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4 Παιχνίδι σετ αστυνομικού που περιέχει 

όπλο και βέλη άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

G089756-610-7-4424, με γραμμοκώδικα 

5907773982050 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντουύζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού κυρίως στα μάτια 

λόγω του ότι η κινητική ενέργεια που 

αποκτούν τα βέλη είναι μεγαλύτερη του 

επιτρεπόμενου ορίου. 

  

 

5 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο G096428-781B-4821, με 

γραμμοκώδικα 5907773989677 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού κυρίως στα μάτια 

λόγω του ότι η κινητική ενέργεια που 

αποκτούν τα βέλη είναι μεγαλύτερη του 

επιτρεπόμενου ορίου. 
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6 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα μάρκας 

Fansheng Pegaz Toys, μοντέλο 733A-35, 

με γραμμοκώδικα 5902385965781 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή ενσφήνωση 

των παιχνιδιών στο λαιμό του παιδιού λόγω 

του σχήματος και του μεγέθους τους αλλά 

και από πιθανή κατάποση μικρών 

κομματιών που αποσπώνται από τα 

παιχνίδια. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν 

τα παιχνίδια. 

 

 

7 Λάμπα παραφινέλαιου μάρκας House 

Doctor, μοντέλο 206062 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος λόγω διαρροής του 

καύσιμου υγρού από την λάμπα. 
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8 Παιδικό κάθισμα ποδηλάτου μάρκας 

B'TWIN, μοντέλο 2538309, με κωδικό 

παραγωγής από 01.10.2018 μέχρι 

20.11.2019 και με χώρα κατασκευής την 

Πορτογαλία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 

του παιδιού λόγω των προβληματικών 

ιμάντων πρόσδεσης του παιδιού. 

 

 

9 Δισκόφρενα ποδηλάτων μάρκας Trickstuff, 

μοντέλο Dächle UL 160 mm & 180 mm, με 

κωδικό παραγωγής από 28.6.2019 μέχρι 

4.11.2019, με γραμμοκώδικα 

4251189802237 και με χώρα κατασκευής 

την Γερμανία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 

του ποδηλάτη λόγω των ελαττωματικών 

δισκόφρενων. 
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  10 Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας 

Franck&Fischer, μοντέλο 1501-5104, με 

κωδικό παραγωγής 15/02, με 

γραμμοκώδικα 5704361005760 και με 

χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη.  

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

την καδένα. 

 

 

11 Ρούχινη καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας 

hevea, με γραμμοκώδικα 5710087334206 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του φερμουάρ που αποσπάται από την 

καδένα. 

 

 

12 Παιχνίδι τζελ μάρκας Crystal Slime και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
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13 Ξύλινο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 

little tikes, μοντέλο 401908, με 

γραμμοκώδικα 5713428004639 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 

ελαστικού κορδονιού στο παιχνίδι του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

  

 

14 Μαλακό παιχνίδι που παράγει ήχους 

μάρκας Canpol babies, μοντέλο 0180430 

cat no 68/048_pin, με κωδικό 0180430, με 

γραμμοκώδικα 5901691811546 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία 

κορδονιού στο παιχνίδι του οποίου το μήκος 

είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο όριο. 

 

 

 


