
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
TG41951, με γραμμοκώδικα 5900290836554 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το παιχνίδι. 
 

 

2 Παιχνίδι κούκλα, μάρκας Ledy Toys, μοντέλο 
LD9902E, με κωδικό KH170810, με 
γραμμοκώδικα 5904265139664 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από τη κούκλα. 
  

3 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας 
SPAIN SHOPS, μοντέλο MK 1341-7, με 
γραμμοκώδικα 6983216134179 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών μπαταριών που αποσπώνται εύκολα 
χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς την 
ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για το 
άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
  

4 Πλαστικό παιχνίδι που παράγει ήχους, μάρκας 
Jeux 2 mômes, μοντέλο EA9712/72, με κωδικό 
παραγωγής 371004, με γραμμοκώδικα 
3561863197121 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής 
αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και 
να απελευθερώνονται μικρά κομμάτια τα 
οποία δύνανται εύκολα να καταποθούν από 
μικρά παιδιά.  
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5 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας INTENZE, 
μοντέλο ST1150BMH the Boris Collection, με 
κωδικό παραγωγής SS251 και με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
  

6 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, μάρκας 
ivoclar vivadent, με γραμμοκώδικα 
4029069632188 και με χώρα άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το σκυλάκι. 
  

7 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας Perma Blend 
WORLD FAMOUS TATTOO INK, μοντέλο 
PBB\1/2, με κωδικό PBB/18904, με κωδικό 
παραγωγής B20207, ημερομηνία λήξεως 
05/23/21 και με χώρα κατασκευής της 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης χρωμίου και μολύβδου στο 
μελάνι. 
  

8 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας INTENZE, 
μοντέλο ST1021BC, με κωδικό 
21C02116C07090240, με κωδικό παραγωγής 
W126Y78O76IM2 / SS233, ημερομηνία λήξεως 
03/31/2021 και με χώρα κατασκευής της 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης καρκινογόνων αρωματικών 
αμίνων στο μελάνι. 
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9 Βρεφικό καρότσι, μάρκας Milla & Måns, με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού πλαστικού προσαρτήματος που 
αποσπάται εύκολα από τον ποδόσακο του 
καροτσιού. 
   

 


