
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Σκούτερ μάρκας KTM, με κωδικό 

κατασκευής 3PW210023090, 

3PW210023000 και με χώρα κατασκευής το 

Χονγκ Κονγκ 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανό 

πέσιμο του χρήστη λόγω προβληματικών 

μπουλονιών στερέωσης. 

 

 

2 Παιδικό σετ με φόρμες, όπου το πάνω 

μέρος φέρει κουκούλα, μάρκας ARANDY & 

STORE, με γραμμοκώδικα 8685966584522 

και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

 

3 Κοριτσίστικη μπλούζα που δένει στο πάνω 

μέρος του λαιμού, μάρκας Beautiful, 

μοντέλο 8902 και με χώρα κατασκευής την 

Ιταλία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία λειτουργικών κορδονιών στην 

περιοχή του λαιμού του ενδύματος, που 

συγκρατούν το ένδυμα και περνούν από το 

σβέρκο των παιδιών, τα οποία 

απαγορεύονται. 
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4 Παιδικό σετ με φόρμες, όπου το πάνω 

μέρος φέρει κουκούλα, μάρκας Espiri, 

μοντέλο 7-8 και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

 

5 Παιχνίδι παπάκι μάρκας HEHETOYS, 

μοντέλο 874, με γραμμοκώδικα 

6991202427273 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών ματιών που αποσπώνται από το 

παπάκι. 

 

 

6 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι μάρκας 

Maxi Calin, μοντέλο BW-D355, με κωδικό 

κατασκευής 59042-2100080, με 

γραμμοκώδικα 3660495590423 και με 

χώρα κατασκευής την Γαλλία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών ματιών που αποσπώνται από το 

σκυλάκι. 
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7 Προσαρμογέας μάρκας Electraline, 

μοντέλο 70034, με κωδικό κατασκευής 

FR260321-2, με γραμμοκώδικα 

3390725700345 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

8 Παιχνίδι σετ με σφυρίχτρες, που μέσα έχουν 

ζαχαρωτό, άγνωστης μάρκας, με κωδικό 

κατασκευής 6664070050, με γραμμοκώδικα 

8713600279074 και με χώρα κατασκευής 

την Ισπανία. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπουν 

οι σφυρίχτρες. 

 

 

9 Παιχνίδι σετ με μουσικά όργανα, που 

συμπεριλαμβάνει σφυρίχτρα, ντέφι και 

φλογέρα, μάρκας Barbie, μοντέλο 122, με 

γραμμοκώδικα 55310002531000000200 

και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει η 

σφυρίχτρα. 
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10 Παιδικά καθίσματα  αυτοκινήτου μάρκες 

BCES, CHICCO, Feeblibear, KinderKraft, 

μοντέλο E4*44R04/16*4720*02 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού αφού το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τις σχετικές 

απαιτήσεις ασφάλειας. 

 

 

 


