
 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μάσκα προσώπου μάρκας HANVICO, 

μοντέλο FFP2 NANOSILBER, με 

γραμμοκώδικα 4260614260160 και με 

χώρα κατασκευής το Βιετνάμ. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι  δεν 

ακολουθήθηκαν οποιεσδήποτε διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης του 

προϊόντος, δημιουργείται η λανθασμένη 

εντύπωση στο χρήστη ότι προστατεύεται 

από την πανδημία COVID-19 ή/και άλλες 

λοιμώξεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε 

σοβαρό κίνδυνο.  

 

 

2 Προσαρμογέας άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

AP781349-01, με κωδικό παραγωγής 

ITEM: 5303 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

3 Μαλακές παραγεμισμένες κούκλες μάρκας 

ADAR, μοντέλο 18620, με γραμμοκώδικες 

5901271491601, 5901271188822 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τις κούκλες. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Βάση στήριξης για παιδικό καρεκλάκι σε 

ποδήλατο, μάρκας STECO, μοντέλο 

50.101.11, με γραμμοκώδικα 

8713397009069 και με χώρα κατασκευής 

την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού 

λόγω ενδεχόμενης πτώσης του, από 

πιθανή αποσύνδεση της βάσης από το 

ποδήλατο. 

 

 

5 Παιχνίδι δραστηριοτήτων που παράγει 

ήχους μάρκας Kaloo, μοντέλο K960289, με 

γραμμοκώδικα 4895029602894 και με 

χώρα κατασκευής την Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

6 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία που 

χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο VTC6 IMR 

18650 3000mAh 3,7V και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων  

από πιθανή υπερθέρμανση της μπαταρίας  

 

      



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Παιχνίδι σετ με κουδουνίστρες άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 357-1/357-3, με κωδικό 

παραγωγής 1800841803, με 

γραμμοκώδικα 8033765730860 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τις κουδουνίστρες. 

 

 

8 Μουσικό παιχνίδι μάρκας Toys Garden, 

μοντέλο 24508, με κωδικό παραγωγής TG-

MFT-01, με γραμμοκώδικα 

8007632245085 και με χώρα κατασκευής 

την Ιταλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

9 Συρόμενο παιχνίδι δραστηριοτήτων μάρκας 

ECOTOYS, μοντέλο 2019, με κωδικούς 

παραγωγής SERIA 07/2016, SERIA 

12/2018 με γραμμοκώδικα 6942397320191 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που υπάρχουν στο 

παιχνίδι. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  10 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα μάρκας 

Happy Every Day, μοντέλο 2Y ; PANPAN 

8W2-91, με γραμμοκώδικα 

6998880083395 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του στομίου που αποσπάται από την 

γκάιντα. 

 

 

11 Παιδικά κοντά παντελόνια μάρκας 

BLUEPOINT, μοντέλα 911600, 911615, 

911624, 911617, 8111621, 811606, και με 

χώρα κατασκευής το Μπαγκλαντές. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή της μέσης του ενδύματος. 

 

  

 

  

12 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

δελφινιού μάρκας Sequin Collection, 

μοντέλο 49112 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 
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13 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι μάρκας 

Sequin Collection, μοντέλο 49075, με 

γραμμοκώδικα 5038104490750 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

 


