
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιδικό κρεβάτι κουκέτα μάρκας ROS, 

μοντέλο lit superposé escamotable avec 

étagères URBAN /Blanc 215,2x211,9x36 

cm και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανό 

πέσιμο του παιδιού, λόγω ανοίγματος στο 

προστατευτικό κιγκλίδωμα του κρεβατιού. 

 

 

2 Βρεφικό παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας 

Dongguan Shiny Industries CO LTD, 

μοντέλο AP002, με γραμμοκώδικα 

6971888980026 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρής μπάλας, που αποσπάται από το 

παιχνίδι. 

 

 

3 Ξύλινο παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας Baby 

Jewellery και με χώρα κατασκευής την 

Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών, που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 
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4 Παιδικό κρεβάτι κουκέτα μάρκας 

Fassolishop, μοντέλο 

SUPERPOSE_DC_NOIR και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανό 

πέσιμο του παιδιού, λόγω ανοίγματος στο 

προστατευτικό κιγκλίδωμα του κρεβατιού. 

 

 

5 Σύνθετο έπιπλο με υπερυψωμένο κρεβάτι, 

αποθηκευτικά ντουλάπια και γραφείο, 

μάρκας ROS και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανό 

πέσιμο του παιδιού, λόγω ανοίγματος στο 

προστατευτικό κιγκλίδωμα του κρεβατιού. 

 

 

6 Μεταλλικό αξεσουάρ ψησταριάς, που 

χρησιμοποιείται για το άναμμα των 

καρβούνων, μάρκας Clas Ohlson, μοντέλο 

31-6049, με γραμμοκώδικα 

7393173297395 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων αφού η πλαστική 

χειρολαβή λιώνει, με αποτέλεσμα την άμεση 

επαφή του χρήστη με υψηλές 

θερμοκρασίες. 
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7 Επαναφορτιζόμενο ηλεκτρονικό παιχνίδι σε 

μορφή κοτόπουλου, που παράγει ήχους και 

εκπέμπει φως με φωτεινή πηγή λέιζερ, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο H2103E και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η φωτεινή 

πηγή λέιζερ. 

 

 

8 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

853, με γραμμοκώδικα 4606998037132 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 

  

 

9 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας American 

Outfitters AO 76, μοντέλο 1750310, με 

γραμμοκώδικα 5400562250205 και με 

χώρα κατασκευής την Ινδία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο που είναι 

τα 14 εκ. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

10 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

620543, με γραμμοκώδικα 8713219340684 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 

 

 

11 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

620671, με κωδικό κατασκευής 036371, με 

γραμμοκώδικα 8713219353110 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 

 

 

12 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

64046/18071687, με γραμμοκώδικα 

4032037654549 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 

 

 

 


