
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι μονόκερος μάρκας ToyRock, 

μοντέλο 90057010, με γραμμοκώδικα 

6430056940953 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών που αποσπώνται από 

το κεφάλι του μονόκερου. 

 

 

2 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα μάρκας 

Xinya Toys, μοντέλο 6805E, με 

γραμμοκώδικα 6900312828528 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν 

τα παιχνίδια. 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

μαράκες. 

 

 

3 Παιχνίδι τρομπέτα μάρκας GAZELO Toys, 

μοντέλο G075664-2006-1-3411, με 

γραμμοκώδικα 5907773966678 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει η 

τρομπέτα. 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

την τρομπέτα. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Chipolino, 

μοντέλο LSHPO11904G3 SW108, με 

γραμμοκώδικα 3800931039547 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

παγίδευση των δαχτύλων του μωρού λόγω 

ανοιγμάτων που υπάρχουν στην κούνια.  

 

 

5 Βρεφική κουδουνίστρα σε μορφή 

παραμάνας μάρκας TULLO, μοντέλο 057a, 

133, με γραμμοκώδικα 5905094770578 και 

με χώρα κατασκευής την Τσεχία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 

κουδουνίστρας που μπορεί να σφηνωθεί 

στο λάρυγγα του παιδιού. 

 

 

6 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Sassy, 

μοντέλο 70017R2, με κωδικό κατασκευής 

SP000008488 με γραμμοκώδικα 

03797770017 και με χώρα κατασκευής τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού αφού το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 

απαιτήσεις ασφάλειας. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Βρεφική κούνια – relax μάρκας honeybaby, 

μοντέλο 29273, με γραμμοκώδικα 

000011672944 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του βρέφους λόγω των 

ελαττωματικών ιμάντων πρόσδεσης. 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει η 

συσκευή που υπάρχει στην κούνια. 

 

 

8 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Bebino, 

μοντέλο SUNNY - 6005, με γραμμοκώδικα 

38079124569249 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του βρέφους λόγω του 

ελαττωματικού μηχανισμού κλειδώματος.  

 

 

9 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Cangaroo, 

μοντέλο SG111, με γραμμοκώδικα 

380014247850 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του βρέφους λόγω ανατροπής της 

κούνιας εξαιτίας της ελαττωματικής 

κατασκευής της κούνιας.  

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η συσκευασία της κούνιας έχει πάχος 

μικρότερο του επιτρεπόμενου ορίου. 
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10 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι μάρκας 

Vivantti, μοντέλο 307101, με 

γραμμοκώδικα 6430018774138 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από  πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών που αποσπώνται από 

το αρκουδάκι. 

 

 

11 Βρεφική κούνια – relax μάρκας 

Babybounce, μοντέλο Babybounce και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του βρέφους λόγω ανατροπής της 

κούνιας εξαιτίας της ελαττωματικής 

κατασκευής της.  

Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω των 

ελαττωματικών ιμάντων πρόσδεσης που 

επιτρέπουν την μετακίνηση του μωρού με 

αποτέλεσμα την παγίδευση του κεφαλιού 

του μωρού στους ιμάντες. 

 

 

12 Βρεφική κούνια – relax μάρκας Kikka boo, 

μοντέλο Foliage και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του παιδιού λόγω του 

ότι η συσκευασία της κούνιας έχει πάχος 

μικρότερο του επιτρεπόμενου ορίου. 
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13 Βρεφική κούνια – relax μάρκας TOPMARK, 

μοντέλο TM 6085 και με χώρα κατασκευής 

την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού αφού το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 

απαιτήσεις ασφάλειας.  

 

 

 


