
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο XY006, και με χώρα 
κατασκευής τη Κίνα.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της πόρτας και 
μη συμμόρφωσης της με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
  

2 Παιχνίδι, κύβοι δραστηριοτήτων 
παραγεμισμένοι με αφρώδες υλικό, μάρκας 
Gazelo Toys, μοντέλο G137506-b055-
7331, με γραμμοκώδικα 5900949424507 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης τοξικών και 
καρκινογόνων ουσιών στον αφρώδες υλικό 
που είναι παραγεμισμένα τα παιχνίδια.  
 

 

3 Παιχνίδι σετ με πλαστικούς μονόκερους 
μάρκας BG INTERNATIONAL, μοντέλο 
13748, με κωδικό παραγωγής CF180086, 
με γραμμοκώδικα 3588270013748 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
τους μονόκερους. 
  

4 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι μάρκας 
Catchi, με γραμμοκώδικα 7061251693079 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών ματιών που αποσπώνται από 
το αρκουδάκι. 
 

 

5 Παιδικό, μεταλλικό κρεβάτι κουκέτα μάρκας  
ELITE και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 
ακμών που υπάρχουν στο κρεβάτι. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού τα 
ανοίγματα στον σκελετό του κρεβατιού είναι 
τέτοια που επιτρέπουν την παγίδευση του 
κεφαλιού του παιδιού.  
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6 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας 4 BABY® 
Fashion Red, με σειριακό αριθμό S/N: 
022019/000327, με γραμμοκώδικα 
5901691954540 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας της 
καρέκλας. 
 

 

7 Παιδικό σετ με φόρμες μάρκας WIYAN 
KIDS CLUB, μέγεθος 98 και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος, τα 
οποία απαγορεύονται και κίνδυνος 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος, το μήκος των οποίων 
υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν το ένδυμα 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

      

8 Παιδικό σετ με φόρμες μάρκας ARANDY & 
STORE, μέγεθος 5 – 6 χρονών, με 
γραμμοκώδικα 8685966584522 και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος, τα 
οποία απαγορεύονται και κίνδυνος 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος, το μήκος των οποίων 
υπερβαίνει τα 20 εκατοστά όταν το ένδυμα 
είναι σε χαλαρή διάταξη. 
 

    

 


