
   
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Δείκτης λέιζερ μάρκας DIWUJI, μοντέλο 

X00147MM57 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει ο 

δείκτης λέιζερ. 

( η ισχύς λέιζερ υπερβαίνει το 1 mW.) 

 

 

2 Βρεφικό ξύλινο κρεβατάκι άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο Laura, κωδικός 

κατασκευής LD.LA και με χώρα 

κατασκευής την Πολωνία. 

 

Κίνδυνος παγίδευσης/τραυματισμού 

από πιθανή παγίδευση του παιδιού 

μεταξύ του πατώματος και του 

ελαττωματικού πλευρικού μηχανισμού 

ανοίγματος. 

 

 

3 Παιδικό παντελόνι φόρμα μάρκας MING 

FENG, μοντέλο 22-319 / 134-140 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών 

(κορδόνια περίσφιξης είναι 410 mm σε 

κάθε άκρο) στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
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4 Κοριτσίστικη μπλούζα μάρκας ATABAY 

KIDS, μοντέλο 0-1Y και με χώρα 

κατασκευής την Τουρκιά. 

  

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 

κατάποση μικρών διακοσμητικών 

στοιχείων (βότσαλα) που αποσπώνται 

από την μπλούζα. 

 

 

5 Παιδικό φούτερ μάρκας GRACE®, 

μοντέλο 140 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και 

στραγγαλισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού (κορδόνια 325 mm) του ενδύματος 

των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο 

από το επιτρεπόμενο. 

 

 

6 Παιχνίδι σετ πλαστελίνη μάρκας Flying 

Tiger Copenhagen, μοντέλο 3014809, 

κωδικό κατασκευής 238560, με 

γραμμοκώδικα 0200030148097 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 

παιχνίδι. 

Το βόριο μπορεί να βλάψει την υγεία των 

παιδιών βλάπτοντας το αναπαραγωγικό 

τους σύστημα. 

(μετρούμενες τιμές έως 1940 mg/kg) 
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7 Παιδικό φούτερ μάρκας OLC SVR, 

μοντέλο 6-7Y και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκιά. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και 

στραγγαλισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού (κορδόνια 370 mm) του ενδύματος 

των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο 

από το επιτρεπόμενο. 

 

 

8 Παιδικό παντελόνι φόρμα μάρκας MING 

FENG, μοντέλο H-20650 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών 

(κορδόνια περίσφιξης είναι 400 mm σε 

κάθε άκρο) στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

9 Παιδικό φούτερ μάρκας BABI KIDS, 

μοντέλο 5Y και με χώρα κατασκευής την 

Τουρκιά. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού και 

στραγγαλισμού από την παρουσία 

ελευθέρων κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού (κορδόνια 320 mm) του ενδύματος 

των οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο 

από το επιτρεπόμενο. 
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10 Παιδικό παντελόνι φόρμα μάρκας MING 

FENG, μοντέλο H-20613 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών 

(κορδόνια περίσφιξης είναι 320 mm σε 

κάθε άκρο) στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

11 Μάρσιππο μάρκας Bethbear, μοντέλο 

Bethbear, με γραμμοκώδικα 

6933682213069 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 

μάρσιππο/φορέας λυγίζει πλάγια ή προς 

τα εμπρός με το μωρό. 

Λόγω των ανεπαρκών επιλογών 

προσάρτησης, δεν είναι εγγυημένη η 

επαρκής υποστήριξη. Το μωρό μπορεί να 

γλιστρήσει έξω από το μάρσιππο/φορέα 

με αποτέλεσμα να πέσει και να 

τραυματιστεί θανάσιμα. 
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12 Μάρσιππο μάρκας ERWEY, μοντέλο 

G04Y03459_PK και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 

μάρσιππο/φορέας λυγίζει πλάγια ή προς 

τα εμπρός με το μωρό. 

Λόγω των ανεπαρκών επιλογών 

προσάρτησης, δεν είναι εγγυημένη η 

επαρκής υποστήριξη. Το μωρό μπορεί να 

γλιστρήσει έξω από το μάρσιππο/φορέα 

με αποτέλεσμα να πέσει και να 

τραυματιστεί θανάσιμα. 

 

 

13 Ξύλινο τρενάκι με φιγούρες ζωών μάρκας 

Tryco Baby, μοντέλο 303008, με 

γραμμοκώδικα 8720289390488 και με 

χώρα κατασκευής το Βέλγιο. 

 

Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας από πιθανή 

κατάποση μικρών στοιχείων που 

αποσπώνται από το παιχνίδι. 
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14 Προσαρμογέας μάρκας Fetih, μοντέλο F - 

18 και με χώρα κατασκευής την Τουρκιά. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

Οι επαφές γείωσης είναι κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος 

μπορεί να οξειδωθεί με την πάροδο του 

χρόνου δημιουργώντας μια ατελή επαφή. 

 

 

15 Προσαρμογέας μάρκας Fetih και με χώρα 

κατασκευής την Τουρκιά. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

Οι επαφές γείωσης είναι κατασκευασμένες 

από γαλβανισμένο χάλυβα, ο οποίος 

μπορεί να οξειδωθεί με την πάροδο του 

χρόνου δημιουργώντας μια ατελή επαφή. 

 

 

16 Μάρσιππο μάρκας Aiyuanmei, με 

γραμμοκώδικα 6971820906015 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού λόγο του ότι το 

μάρσιππο/φορέας κατά τη διάρκεια της 

δοκιμής σκίστηκε σε πολλά μέρη.  

Κίνδυνος πτώσης, καθώς ο μεταφορέας 

δεν παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη 

στο μωρό.  

 

 


