
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ με 5 πλαστικές κουδουνίστρες 
μάρκας MBX, μοντέλο MBX064 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 
τις κουδουνίστρες. 

 

2 Βρεφικό παιχνίδι με ήχο, μάρκας Heng Run 
Toys, μοντέλο No.D122 με γραμμοκώδικα 
6898000511114 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 

 

3 Παιχνίδι σετ με 4 πλαστικές κουδουνίστρες 
μάρκας FP326 Fei Pan, μοντέλο 326-959 με 
γραμμοκώδικα 8335669171306 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 
τις κουδουνίστρες. 

 

4 Βρεφική μπλούζα μάρκας Jikko Exclusive, 
μοντέλο 6-9 month και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 
την μπλούζα. 

                    

5 Καρέκλα με ξύλινα πόδια μάρκας Milano και 
με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής και μη συμμόρφωσης του 
προϊόντος με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται σε αυτά τα 
προϊόντα. 
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6 Καρέκλα με μεταλλικά πόδια μάρκας 
Praktik και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής και μη συμμόρφωσης του 
προϊόντος με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται σε αυτά τα 
προϊόντα. 

 

7 Παιδικά σανδάλια άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 1570000 με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω του ότι το προϊόν 
δεν πληροί τις καθιερωμένες απαιτήσεις 
αντοχής στο πέλμα των υποδημάτων.  

 

8 Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας Abababy, 
μοντέλο 339+240 PCS, με γραμμοκώδικα 
6903879512398 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών, που αποσπώνται από 
την κουδουνίστρα. 

 

9 Καδένα στήριξης πιπίλας μάρκας HABA, 
μοντέλο Artikelnummer: 306680, με 
γραμμοκώδικα 4010168261423 και με 
χώρα κατασκευής την Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 
την καδένα. 

 

10 Βρεφικό χαλάκι δραστηριοτήτων μάρκας 

Konig Kids, μοντέλο 63577 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών κομματιών, που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
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11 Μεταλλική καρέκλα άγνωστης μάρκας και με 
χώρα κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής και μη συμμόρφωσης του 
προϊόντος με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται σε αυτά τα 
προϊόντα. 

 

12 Καρέκλα άγνωστης μάρκας και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής και μη συμμόρφωσης του 
προϊόντος με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται σε αυτά τα 
προϊόντα. 

 

13 Καρέκλα άγνωστης μάρκας και με χώρα 
κατασκευής την Τουρκία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
πτώση του χρήστη, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής και μη συμμόρφωσης του 
προϊόντος με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται σε αυτά τα 
προϊόντα. 

 

 


