
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μπαλόνια με μηχανισμό led, μάρκας 

illooms, κωδικό κατασκευής 

7014727493E4G, με γραμμοκώδικα 

1014701307 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 

ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 

άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

 

 

2 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 192668, με 

γραμμοκώδικα 5902963406033 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

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 έλξει το ένα το άλλο. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

3 Παιδικό κράνος μοτοσικλετιστών μάρκας S-

LINE – SIFAM, μοντέλο CASQUE JET 

JUNIOR SPACE - S-LINE – SIFAM, με 

κωδικό κατασκευής E1-05300533, με 

γραμμοκώδικες 3662775408268, 

3662775408275, 3662775408251, 

3662775408244, 3662775408206, 

3662775408190, 3662775408213, 

3662775408237, 3662775408220  και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη 

λόγω των ελαττωματικών ρυθμιζόμενων 

ιμάντων συγκράτησης του κράνους. 

 

 

4 Λουριά στήριξης πιπίλας μάρκας Baby 

Wallaby, μοντέλα 304020, 303020 και 

306020, με κωδικούς κατασκευής 306020, 

303020, 304020, με γραμμοκώδικες 

6430061290012, 6430061290241, 

6430061290210 και με χώρα κατασκευής 

την Φινλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση  

μικρού κομματιού που αποσπάται από το 

κλιπ. 
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5 Βρεφική μπλούζα μάρκας Cichlid, μοντέλο 

C6Y03200109867 AD, με γραμμοκώδικα 

1385609370327 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από την μπλούζα. 

 

 

6 Βρεφικό φόρεμα μάρκας Esila και με χώρα 

κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 

αποσπώνται από το φόρεμα. 

 

 

7 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 

Bluz1055, μεγέθη 128 (8Υ), 134(9Υ), 140 

(10Υ), 146 (11Υ), 152 (12Υ), με 

αντίστοιχους γραμμοκώδικες 

3890013830742, 3890013830896, 

389001383104, 389001381190, 

389001383134 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην περιοχή της κουκούλας, τα οποία 

απαγορεύονται. 
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8 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

866, με γραμμοκώδικα 4606998853152 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 

παιχνίδι. 

 

 

 


