
 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι καροτσάκι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο NO:170730-12N/13, με 
γραμμοκώδικα 8010380151003 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών 
και γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 

 

2 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  TG 412465, με γραμμοκώδικα  
5902553818031 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
 

 

3 Προειδοποιητικό τρίγωνο οχημάτων, 
μάρκας Compass, μοντέλο E27 
27R031004/ 01 520, με γραμμοκώδικα 
8591686015201 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του τριγώνου λόγω αστάθειας 
του, με αποτέλεσμα τα διερχόμενα 
οχήματα να μην ειδοποιηθούν για την 
ύπαρξη εμποδίου. 
 

 

4 Προειδοποιητικό τρίγωνο οχημάτων, 
μάρκας K Classic, μοντέλο E11 
27R043557/Art. 154929-1318, με 
γραμμοκώδικα 4337185372261 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του τριγώνου λόγω αστάθειας 
του, με αποτέλεσμα τα διερχόμενα 
οχήματα να μην ειδοποιηθούν για την 
ύπαρξη εμποδίου. 
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5 Προειδοποιητικό τρίγωνο οχημάτων, 
μάρκας FILSON, μοντέλο E27 
27R031004/48.215, με γραμμοκώδικα 
8591522482150 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
ανατροπή του τριγώνου λόγω αστάθειας 
του, με αποτέλεσμα τα διερχόμενα 
οχήματα να μην ειδοποιηθούν για την 
ύπαρξη εμποδίου. 

 

6 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας TOYS, 
μοντέλο no : GSC-11 / 62.0458.080, 
κωδικό 035877 , με γραμμοκώδικα 
8713219267196 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
 

  

7 Παιχνίδι καρεκλάκι, μάρκας  Dimian, 
μοντέλο RDF 1617, κωδικό TMD7129, με 
γραμμοκώδικα 8001478016175 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών 
και γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 
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8 Αρωματικά μπάνιου που προσομοιάζουν 
με γλυκά, άγνωστης μάρκας, μοντέλα 
Strawberry Kiss, Pink Hearts, Sunny 
Butterfly, Confetty Muffin, Happy Flower, 
Sunny Cream, Fresh Morning και 
Chocolate Dream, κωδικούς 07-2019 8-
0131,  8-0122 07-2019, 08-2019 8-0202, 
01-2019 8-0115, 08-2019 8-0202, 07-2019 
8-0130, 08-2019 8-0202 και 07-2019 8-
0130, με γραμμοκώδικες 5901638412836, 
5901638412850, 5901638414038, 
5901638413963, 5901638414045, 
5901638413956, 5901638413123 και 
5901638416575 αντίστοιχα και με χώρα 
κατασκευής την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού γιατί λόγω των 
χαρακτηριστικών τους μπορεί να 
εκληφθούν ως τρόφιμα από τα παιδιά. 
 

 

9 Μαλακά παιχνίδια με προεξοχές, μάρκας 
MOOD, μοντέλο ST3193, με 
γραμμοκώδικα 8054187031939 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
 

 

  10 Παιχνίδι αλογάκι, άγνωστης μάρκας, με 
γραμμοκώδικα 8031051002264 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το παιχνίδι. 

 

11 Μαλακό παραγεμισμένο αρκουδάκι, 
μάρκας Simba,  με γραμμοκώδικα 
160810415 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
της μύτης που αποσπάται εύκολα από το 
αρκουδάκι. 
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12 Μπαταρίες φορητού υπολογιστή, μάρκας 
HP, μοντέλα 6ETGL, 6EVXH, 6EZZE, 
6EZZF, 6FDWN, 6FSNF, 6FWBH, 6GAUL 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
από πιθανή υπερθέρμανση των μπαταριών 
. 

 

 

 

13 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο  60871, με γραμμοκώδικα  
4032037555211 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
 
 

 

 

14 Φωτεινός δείκτης λέιζερ, μάρκας Briday, 
μοντέλο 301 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 
υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 
φωτεινή πηγή λέιζερ. 
  

15 Μαγνητικό παιχνίδι σε μορφή τζελ, 
άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, 
λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε 
περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του 
ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός 
μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν 
να έλξη το ένα το άλλο. 
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16 Κεραμικό σκεύος, μάρκας Florentyna, 
μοντέλο B2024-12, κωδικό WD130322, με 
γραμμοκώδικα 5907530074615 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων του χρήστη λόγω 
μειωμένης αντοχής του σκεύους σε υψηλές 
θερμοκρασίες. 
 

 

17 Χριστουγεννιάτικο κερί, μάρκας H&S 
Collection, μοντέλο 16 cm Xmas tree 
candle, με γραμμοκώδικα 8719202753615 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του σχήματος 
του κεριού που πέφτει εύκολα. 
 

 

18 Παιχνίδι καροτσάκι, μάρκας MalPlay, 
μοντέλο No.61, με γραμμοκώδικα 
5901924212621 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού, σύνθλιψης των 
δακτύλων, πρόκλησης εκδορών ή αμυχών 
και γενικότερα τραυματισμού του παιδιού. 
  

19 Παιχνίδι συναρμολόγησης σκελετού 
δεινοσαύρου, μάρκας Geoworld, μοντέλο 
CL599K, με γραμμοκώδικα 
8033576217086 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι. 
 

 

 


