
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Ρευματολήπτης μάρκας PLAST-ROL, 

μοντέλο ZN-11, με γραμμοκώδικα 

5906197307913 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

2 Ρευματοδότης μάρκας ZEIGER, μοντέλο 

1255086, 1255030, με γραμμοκώδικες 

3276000704737, 3276000704966 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω του ότι 

οι μεταλλικές επαφές της γείωσης δεν 

έχουν επαρκή ελαστικότητα με 

αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται επαφή. 

 

 

3 Παιχνίδι παπαγάλος που λειτουργεί με 

μπαταρίες, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

5022, με γραμμοκώδικα 5900851713935 

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. 
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4 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 8838-3A, BZES1781, με 

γραμμοκώδικα 5902719771781 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τα παιχνίδια και λόγω του μεγέθους της 

λαβής των κουδουνίστρων που μπορεί να 

σφηνωθούν στο λάρυγγα του παιδιού. 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που παράγουν 

τα παιχνίδια. 

 

 

5 Ξύλινο παζλ με διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

STJ140038, με γραμμοκώδικα 

5902388607787 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών γεωμετρικών αντικειμένων που 

υπάρχουν στο παζλ. 

 

 

6 Βρεφική πιπίλα άγνωστης μάρκας και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

επικίνδυνης χημικής ουσίας που μπορεί να 

προκαλέσει στον χρήστη ορμονικές 

διαταραχές.  
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7 Βρεφική πιπίλα μάρκας Elodie Details, 

μοντέλο 30100103620NA, με 

γραμμοκώδικα 7350041670179 και με 

χώρα κατασκευής την Ταϊλάνδη. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

επικίνδυνης χημικής ουσίας που μπορεί να 

προκαλέσει στον χρήστη ορμονικές 

διαταραχές.  

 

 

8 Βρεφική πιπίλα μάρκας MUMLOVE, 

μοντέλο P1048-YLL913--BU-01-C02L 13 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

επικίνδυνης χημικής ουσίας που μπορεί να 

προκαλέσει στον χρήστη ορμονικές 

διαταραχές.  

 

 

9 Πολύπριζο άγνωστης μάρκας, μοντέλο P3-

6 / TC-3, με γραμμοκώδικα 631137076833 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα.  

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας λόγω της 

απουσίας γείωσης στο προϊόν και από 

πιθανή επαφή του χρήστη με μεταλλικά 

αγώγιμα μέρη. 
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10 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 733A-207, με 

γραμμοκώδικα 6931922301132 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

τα παιχνίδια. 

 

 

11 Παιχνίδι σετ με κουζινικά σκεύη μάρκας 

FL/Feng LE (Abababy), μοντέλο 311-7, με 

γραμμοκώδικα 6920182046129 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας από πιθανή 

ενσφήνωση της κατσαρόλας στο λάρυγγα 

του παιδιού λόγω του σχήματός της. 

 

 

12 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 516022002/1PC, με 

γραμμοκώδικα 4772013161059 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντουζών που αποσπώνται από τα 

βέλη. 
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13 Παιδική στολή αμφίεσης άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του κουμπιού που αποσπάται από τη 

στολή. 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η νάιλον συσκευασία της στολής έχει 

πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 

 

 

14 Παιχνίδι σετ με έξι μαλακά παιχνίδια 

μπάνιου μάρκας Apel Plastik, μοντέλο 

AP1901-05 N/82, με γραμμοκώδικα 

8010380387242 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

τα παιχνίδια. 

 

 

15 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της βεντούζας που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η νάιλον συσκευασία του παιχνιδιού 

έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 

ορίου. 
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16 Μαλακά παραγεμισμένα αρκουδάκια 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρουν στο εσωτερικό τους 

τα αρκουδάκια. 

 

 

17 Βρεφικό παιχνίδι όχημα τηλέφωνο 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών τροχών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η νάιλον συσκευασία του παιχνιδιού 

έχει πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο 

ορίου. 

 

 

18 Παιδική στολή αμφίεσης άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στη στολή αμφίεσης 

τα οποία απαγορεύονται. 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η νάιλον συσκευασία της στολής έχει 

πάχος μικρότερο του επιτρεπόμενο ορίου. 
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19 Βρεφικός υπνόσακος μάρκας Dunnes 

Stores, μοντέλο 6454486, με 

γραμμοκώδικα 5099011588787 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του μωρού από 

πιθανή μετακίνηση του προς τα μέσα του 

υπνόσακου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος 

στην περιοχή του λαιμού του υπνόσακου. 

 

 

 


