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1 Ποδήλατα μάρκας GITANE, μοντέλο 
Cycleurope YPG3085101 Verso Sport OFR 
2x9s και με χώρα κατασκευής το 
Μπαγκλαντές. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 
ανάρτησης του ποδηλάτου. 
 

 

2 Ξύλινο παζλ σε μορφή κόκορα, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 1908K888/L2893, με 
γραμμοκώδικα 5104732167439 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που υπάρχει στο 
παιχνίδι. 
  

3 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, 
άγνωστης μάρκας, με γραμμοκώδικα 
5906729638393 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των πλαστικών ματιών που αποσπώνται 
από το αρκουδάκι και λόγω μειωμένης 
αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 
του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 
αρκουδάκι. 
  

4 Σετ με 5 κίτρινα μπαλόνια άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 0225, με γραμμοκώδικα 
3858190102250 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
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5 Παιδική κούνια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
237007 S35, με γραμμοκώδικα 
8719202491722 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του παιδιού λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής της κούνιας. 
 

 

6 Συρόμενο παιχνίδι σε μορφή σκύλου, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 986-26, με 
γραμμοκώδικα 7460801015727  και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών αποσπώνται από τη 
χειρολαβή του παιχνιδιού. 
  

7 Σετ με μπαλόνια σε διάφορους 
χρωματισμούς, μάρκας O-Kinee, μοντέλο 
ASIN B07PK7WCNL, με γραμμοκώδικα 
X0014RZCRH και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
   

8 Ξύλινο τρενάκι με μαγνήτες μάρκας Tooky 
Toy, μοντέλο Multifunctional cot Dreamy 
plus 2; Item#TKI025, με κωδικό 
κατασκευής 6970090048500 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από το 
τρενάκι. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 
να έλξη το ένα το άλλο. 
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9 Κοριτσίστικο μπικίνι μάρκας Cygnus, 
μοντέλο 72-0403/2719613, με 
γραμμοκώδικα 2051027196144 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών που δένουν στην 
περιοχή του λαιμού. Σημειώνεται ότι τα 
κορδόνια με  ελεύθερες άκρες, που 
συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 
σβέρκο των παιδιών απαγορεύονται. 
  

 10 Πόρτα ασφαλείας για παιδιά, μάρκας A3 
Baby & Kids, μοντέλο 64633, με 
ημερομηνία κατασκευής 08.2019 με 
γραμμοκώδικα 4007923597255  και με 
χώρα κατασκευής τη Γερμανία.  
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω 
ελαττωματικής κατασκευής της πόρτας και 
μη συμμόρφωσης της με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

 


