
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Αναδιπλούμενα τραπέζια κήπου μάρκας 

Fabbygo, μοντέλα SC-091-60, SC-091Α-60 

με γραμμοκώδικες 000176911, 000176911 

και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 

πιθανό σπάσιμο της βάσης του τραπεζιού 

λόγω της ελαττωματικής κατασκευής. 

 

 

2 Βρεφικό σετ ρούχων μάρκας Hippil Baby, 

μοντέλο 0251, με γραμμοκώδικα 

0050611402519 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  τα ενδύματα. 

 

 

3 Κοριτσίστικα σανδάλια μάρκας Inspire, 

μοντέλο PM17-14 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  τα σανδάλια. 
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4 Βρεφικό πλεκτό μάρκας Yutokids, μοντέλο 

821 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  το πλεκτό. 

 

 

5 Περιπατητής μωρών μάρκας BabyPlus, 

μοντέλο my first walker, με γραμμοκώδικα 

4033997635883 και με χώρα κατασκευής τη 

Γερμανία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του μωρού λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του περιπατητή και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 

 

 

6 Φουσκωτές μπάλες παραλίας μάρκας SYZ, 

μοντέλο 12 Beach Balls Bulk, με κωδικό 

κατασκευής B01GO92B7U, με 

γραμμοκώδικα X002QFX9L5 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του ακροφύσιου που αποσπάται από τις 

μπάλες. 
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7 Παιχνίδι κουρδιστό κοτοπουλάκι μάρκας 

TEDI GmbH & Co KG, με γραμμοκώδικα 

74642001201000000100 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από  

το κοτοπουλάκι. 

 

 

8 Παιχνίδι ντέφι μάρκας Bambolino Toys/ 

TM Essentials BV, μοντέλο 17029, με 

κωδικό κατασκευής 170292-0421V01, με 

γραμμοκώδικα 8714274170292 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού κομματιού που αποσπάται από  το 

ντέφι. 

 

 

9 Φουσκωτό θαλάσσης σε μορφή 

αυτοκινήτου, μάρκας QIAONIUNIU, 

μοντέλο X001Q390RF / 107379136 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή πτώση του 

παιδιού στη θάλασσα λόγω μη 

συμμόρφωσης του προϊόντος με το σχετικό 

πρότυπο ασφαλείας. 
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10 Βρεφικό ολόσωμο μάρκας Jolly Joy, 

μοντέλο 4054, με γραμμοκώδικα 

2017071440541 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  το ένδυμα. 

 

 

11 Παιχνίδια μαράκες μάρκας Edushape, 

μοντέλο HL365-3, με γραμμοκώδικα 

608618365032 και με χώρα κατασκευής τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 

λαβής των μαράκων που μπορεί να 

σφηνωθούν στον λάρυγγα του παιδιού. 

 

 

12 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι με 

βεντούζα, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

4920387, 18cm, με γραμμοκώδικα 

2881149203877 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της πλαστικής μύτης, του μεταλλικού 

κουδουνιού και της βεντούζας που 

αποσπώνται από το σκυλάκι. 
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13 Κράνη για ποδήλατα μάρκας Rawlink, 

μοντέλο 44742, μέγεθος 54 – 58 εκ. με 

κωδικό κατασκευής 138560, που 

κατασκευάστηκαν τον Οκτώβριο του 2019, 

με γραμμοκώδικα 709386447427 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη, 

αφού σε πιθανή πτώση του, τα κράνη δεν 

τον προστατεύουν επαρκώς, λόγω της 

ελαττωματικής κατασκευής τους. 

 

 

14 Παιχνιδότοπος που περιέχει πλαστικές 

μπάλες μάρκας Cloudberry Castle, 

μοντέλα 10065745, 10065746, 10029665 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω 

αιχμηρών ακμών που υπάρχουν στον 

περίγυρο του παιχνιδότοπου. 
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15 Μαλακό παραγεμισμένο γουρουνάκι, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο ZY-15574, με 

κωδικό κατασκευής 0312-5509561 με 

γραμμοκώδικα 6912080155744 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 

παιχνίδι. 

 

 

16 Παιδικό ψηλό καρεκλάκι μάρκας ZOPA, 

μοντέλο IVOLIA ZOP055710 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του μαλακού υλικού που φέρει στο 

εσωτερικό του το κάθισμα της καρέκλας. 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

παγίδευση των άκρων του παιδιού λόγω 

ανοιγμάτων στο καρεκλάκι. 

 

 

 


