
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας YanBin, 

μοντέλο A58175, με γραμμοκώδικα 

2106160102 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  το φόρεμα. 

 

 

2 Κοριτσίστικα παπούτσια μάρκας CSCK.S, 

μοντέλο X-5226 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  τα παπούτσια. 

 

 

3 Καρέκλα γραφείου άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο HLM K, με γραμμοκώδικα 

2010001054214 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από 

πιθανή ανατροπή λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής της καρέκλας.  

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Παιχνίδι σετ με πολύχρωμα πλαστικά 

φλιτζανάκια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

AF10-C-3 B2089 SI, με γραμμοκώδικα 

6938560800072 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας αφού λόγω του 

μικρού τους μεγέθους μπορεί να 

σφηνωθούν στο στόμα του παιδιού. 

 

5 Παιχνίδι σετ με πολύχρωμα πλαστικά 

αυγά, που στο εσωτερικό τους κρύβουν 

παιχνίδια – εκπλήξεις, άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο @2671734@ 07-30 / 

191225HS01 RUK39 22268778, με 

γραμμοκώδικα 191225HS01 RUK39 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η συσκευασία έχει πάχος μικρότερο του 

επιτρεπόμενου ορίου. 

 

 

6 Μαλακό παραγεμισμένο λαγουδάκι 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο XW-752, με 

γραμμοκώδικα 3858887901647 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των πλαστικών ματιών που αποσπώνται 

από το λαγουδάκι αλλά και του εύκολα 

προσβάσιμου υλικού που φέρει στο 

εσωτερικό του το λαγουδάκι. 
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7 Σαπούνια μπάνιου σε μορφή ντόνατ 

μάρκας Bath Donuts, μοντέλα 01 

Blueberry, 02 Raspberry, 03 Toffe & 

Caramel, 04 Strawberry & Banana, 05 

Chocolate & Coconut, 06 Lemon meringue, 

07 Cinnamon & Vanilla, 08 Blackberry & 

Almond, με κωδικούς παραγωγής 

10/22/212DON, 10/13/212DON, 

10/19/213DON, 10/1/214DON, 

10/15/215DON, 10/22/216DON, 

10/20/217DON, 9/28/218DON με 

γραμμοκώδικα 5 056422 985222 και με 

χώρα κατασκευής το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

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. 

 

 

8 Δερμάτινα λουριά στήριξης πιπίλας μάρκας 

Mavies, μοντέλα Black leather, brown 

leather, Fringe Camel, Grey Paint, Leopard 

Grey, Navy Blue, Sand Paint, Speckle 

Sand, Speckle white, Taupe Paint, Zebra 

και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος 

τους είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο όριο που είναι τα 22 εκ. 
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9 Καδένα στήριξης πιπίλας με ξύλινες 

χάντρες, μάρκας Mushie, με 

γραμμοκώδικες 7426999778639, 

7426999778592 και με χώρα κατασκευής 

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των ξύλινων χαντρών που αποσπώνται 

από τη καδένα. 

 

 

10 Βρεφικό πλεκτό μάρκας Dong, μοντέλο 

DH-96 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών διακοσμητικών αντικειμένων 

που αποσπώνται από  το ένδυμα. 

 

 

11 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 

βεντούζα, σε μορφή πάντα, άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 70331-1, με 

γραμμοκώδικα 6905070331013 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της βεντούζας που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 
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12 Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους και 

εκπέμπει φως, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

CY1013-2, BTEL4092, με γραμμοκώδικα 

5902719714092 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 

το παιχνίδι. 

 

 

13 Πλαστικό παιχνίδι σε μορφή σκουληκιού 

μάρκας midex, μοντέλο D34763, με 

γραμμοκώδικα 5900733587111 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 

ακμών που υπάρχουν στο παιχνίδι. 

 

 

14 Ξύλινο συρόμενο παιχνίδι σε μορφή 

πάπιας, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

P29989, με γραμμοκώδικα 

8586022429989 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού αφού το μήκος 

του κορδονιού είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο όριο που είναι τα 22 εκ. 
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15 Παιχνίδι τζελ σε μορφή βόμβας, άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο P00837, με 

γραμμοκώδικα 8586021000837 και με 

χώρα κατασκευής το Χονγκ Κονγκ.  

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βορίου στο 

παιχνίδι. 

 

 

16 Παιδικό πλεκτό με κορδόνια στην περιοχή 

του λαιμού μάρκας EAC, μοντέλο 6456 και 

με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού, τα οποία απαγορεύονται. 

 

 

17 Πλαστικό παιχνίδι πάντα, που λειτουργεί με 

μπαταρίες, παράγει ήχους και εκπέμπει 

φως μάρκας Haoteng Toys / ABABABY, 

μοντέλο 2026-1, με γραμμοκώδικα 

5212888900388 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή 

χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο 

κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου των 

μπαταριών. 
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18 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Lorelli, με 

κωδικό κατασκευής 033502, με 

γραμμοκώδικα 3800151995272 και με 

χώρα κατασκευής τη Βουλγαρία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του βρέφους που μπορεί να 

προκληθεί από ανατροπή, λόγω αστάθειας 

της κούνιας. 

 

 

 


