
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Πλαστικά πιρούνια μιας χρήσης μάρκας 

Plastic, μοντέλο 292102, με γραμμοκώδικα 

3800206201006 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού αφού πλαστικά 

μέρη αποκόπτονται από τα πιρούνια και 

μπορεί να καταποθούν μαζί με το φαγητό. 

 

2 Παιχνίδι σετ με κουζινικά σκεύη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο LK801838 (címkén), με 

γραμμοκώδικα 5906808018382 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας από πιθανή 

ενσφήνωση της κατσαρόλας στο λάρυγγα 

του παιδιού λόγω του σχήματός της. 

 

3 Μαλακή παραγεμισμένη κουδουνίστρα σε 

μορφή χελώνας μάρκας KID leksaker, 

μοντέλο 100-68105590 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του μηχανισμού που φέρει στο εσωτερικό 

της η κουδουνίστρα. 

 

4 Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα μάρκας 

VIG, μοντέλο 708-196-1032, με κωδικό 

κατασκευής BA-107729, με γραμμοκώδικα 

57013905923008 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω της 

ελαττωματικής κατασκευής της καρέκλας. 
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5 Παιδικά παγούρια μάρκας Zéfal, μοντέλα 

Ninja Boy, Ninja Girl, Z-Boy, Z-Girl με 

γραμμοκώδικες 3420581620478, 

3420581620485, 3420581620454, 

3420581620461 και με χώρα κατασκευής 

τη Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μικρής βαλβίδας που αποσπάται από 

το στόμιο των παγουριών. 

 

6 Κοριτσίστικο μαγιό άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής τη Γαλλία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού, και κορδονιών που αναδύονται και   

δένουν στην πλάτη τα οποία 

απαγορεύονται. 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην περιοχή της μέσης του μπικίνι τα 

οποία απαγορεύονται. 

 

7 Παιχνίδι σετ με μαγνητικά σφαιρίδια 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 

λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 

περίπτωση κατάποσης περισσότερων του 

ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 

μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 

να έλξει το ένα το άλλο. 
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8 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 

με γραμμοκώδικα  

89463001251000000500 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από  

την κουδουνίστρα. 

 

9 Κοριτσίστικες φόρμες με κουκούλα μάρκας 

CAN GO μοντέλα KGSS-225-68, KGSS-

225-74, KGSS-225-80, KGSS-225-86, 

KGSS-225-92,KGSS-225-98, με 

γραμμοκώδικες 4772120015924, 

4772120015931, 4772120015948 και με 

χώρα κατασκευής το Ουζμπεκιστάν. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες   

στην κουκούλα των ενδυμάτων, τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

10 Παιδικές φόρμες με κουκούλα μάρκας CAN 

GO, μοντέλα KBSS-232-68, KBSS-232-86, 

KBSS-232-92, KBSS-232-98, KBSS-232-

104, με γραμμοκώδικες 477212001721, 

4772120017232, 4772120017249 και με 

χώρα κατασκευής το Ουζμπεκιστάν. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες   

στην κουκούλα των ενδυμάτων, τα οποία 

απαγορεύονται. 
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11 Μάσκα αμφίεσης μάρκας GoDan, μοντέλο 

White Cat/57OB18, με γραμμοκώδικα 

5902973121148 και με χώρα κατασκευής 

την Πολωνία. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 

ευφλεκτότητας της μάσκας. 

 

12 Μπαλόνια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

SC4235, με γραμμοκώδικα 

4260000003005 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών σφαιριδίων που ελευθερώνονται 

κατά το φούσκωμα των μπαλονιών. 

 

13 Παιδική στολή αμφίεσης άγνωστης μάρκας, 

και με χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στη στολή αμφίεσης, 

τα οποία απαγορεύονται. 

 

14 Βρεφική στολή αμφίεσης άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο C001600 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του κουμπιού που αποσπάται από τη 

στολή. 
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15 Παιχνίδι τζελ που προσομοιάζει με 

μπουκάλι αναψυκτικών, μάρκας 

1od/Fonto, μοντέλο 2898250-11, με 

γραμμοκώδικα 6937289825113 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή 

απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί 

μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από 

τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά 

και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, 

να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 

 

 


