
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

μεταλλική αλυσίδα, σε μορφή 

καμηλοπάρδαλης, άγνωστης μάρκας και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μεταλλικής αλυσίδας που αποσπάται 

από το παιχνίδι. 

 

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζες άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από το 

παιχνίδι και λόγω μειωμένης αντοχής των 

ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού 

που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η συσκευασία  του παιχνιδιού έχει πάχος 

μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Παιδική μάσκα αμφίεσης σε μορφή λαγού 

μάρκας Printgo Party, μοντέλο PG-464, με 

γραμμοκώδικα 5999555729472 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 

ευφλεκτότητας της μάσκας αμφίεσης. 

 

 

4 Κράνος μοτοσυκλέτας μάρκας Biltwell, 

μοντέλο 1002-201, με κωδικούς κατασκευής 

P-6070 (S), P-6011 (M), P-6013 (XXL) και 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη λόγω 

του ότι το κράνος δεν συμμορφώνεται με το 

σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

5 Παιχνίδι γατάκι που λειτουργεί με 

μπαταρίες, άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω  

υπερθέρμανση του θαλάμου των 

μπαταριών. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

6 Ανιχνευτής καπνού, μάρκας CP Van, 

μοντέλο SM05W και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας, πυρκαγιάς και 

εγκαυμάτων λόγω μη επαρκούς 

ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 

ανίχνευση του καπνού. 

 

 

7 Ανιχνευτής καπνού, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο H9487 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας, πυρκαγιάς και 

εγκαυμάτων λόγω μη επαρκούς 

ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 

ανίχνευση του καπνού. 

 

 

8 Ανιχνευτής καπνού μάρκας KERUI & 

FUERS, μοντέλο 433M/1527 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας, πυρκαγιάς και 

εγκαυμάτων λόγω μη επαρκούς 

ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 

ανίχνευση του καπνού. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

9 Ανιχνευτής καπνού, μάρκας DIGOO, 

μοντέλο DG SA01 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας, πυρκαγιάς και 

εγκαυμάτων λόγω μη επαρκούς 

ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 

ανίχνευση του καπνού. 

 

 

10 Ανιχνευτής καπνού, άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας, πυρκαγιάς και 

εγκαυμάτων λόγω μη επαρκούς 

ευαισθησίας του προϊόντος κατά την 

ανίχνευση του καπνού. 

 

 

11 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 

παιχνίδι. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

12 Ξύλινο παιχνίδι ψαρέματος μάρκας 

HONGJI TOYS, μοντέλο HJD932010E, με 

γραμμοκώδικες 6939614701116, 

6939614705107 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του σχήματος και 

του μεγέθους των στοιχείων το παιχνιδιού 

που μπορεί να σφηνωθούν ή να 

τραυματίσουν το λάρυγγα του παιδιού. 

 

 

13 Πολύπριζο μάρκας SPIN electrice, μοντέλο 

SPN2304, με γραμμοκώδικα 

5949054909264 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω των 

ελαττωματικών μεταλλικών συνδέσεων του 

πολύπριζου. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

14 Παιδικό αδιάβροχο μάρκας D&D, μοντέλο 

DD-006, με γραμμοκώδικα 6910023270622 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

 

15 Ξύλινη κούνια εξωτερικού χώρου άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 620966 και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ανοίγματος  στην κούνια, με 

πιθανή παγίδευση του κεφαλιού του 

παιδιού. 

  

 

16 Κούνια εξωτερικού χώρου μάρκας Plus, και 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ανοίγματος  στην κούνια, με 

πιθανή παγίδευση του κεφαλιού του 

παιδιού. 

 

 

 

 


