
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας World 
Famous Tattoo Ink, μοντέλο WFGD1, με 
κωδικό B32587, με κωδικό παραγωγής 
WFGD171601 και με χώρα κατασκευής της 
Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
αρωματικών αμίνων στο μελάνι. 
 

 

2 Φαντεζί αναπτήρας σε μορφή πλάκας 
χρυσού, μάρκας The World Over, μοντέλο 
24360003 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι ο αναπτήρας είναι ελκυστικός 
στα παιδιά και μπορεί να εκληφθεί σαν 
παιχνίδι. 
 

 

3 Ηλεκτρικό παιχνίδι τρενάκι, μάρκας 
PLAYPLAY NEWSUN, μοντέλο 2324BD, 
με κωδικό παραγωγής 20180120, με 
γραμμοκώδικα 446109000037 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 
μηχανικής αντοχής, με αποτέλεσμα να 
σπάει εύκολα, απελευθερώνοντας μικρά 
κομμάτια τα οποία δύνανται εύκολα να 
καταποθούν από μικρά παιδιά.  
Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού από 
την παρουσία αιχμηρών ακμών που 
υπάρχουν στο τρενάκι. 

 

4 Παιχνίδι σετ με παπάκια, μάρκας Toys - 
LG-IMPORTS, μοντέλο LG9491, με κωδικό 
παραγωγής 105AO1374, με γραμμοκώδικα 
5413247094919 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών πάπιων που υπάρχουν στο 
παιχνίδι. 
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5 Μπρελόκ με παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο POM06, με γραμμοκώδικα 
3760034193587 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από το παιχνίδι. 
 

 

6 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας Crafte 
Accessories Shoppe, μοντέλο 1002B, με 
κωδικό παραγωγής X0OOY9PG13 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βoρίου στο 
παιχνίδι. 
 

 

7 Ηλεκτρικό πολυμηχάνημα μαγειρικής, 
ειδικό για την παρασκευή βρεφικού 
φαγητού, μάρκας BEABA, μοντέλο 
BEA0400/BEA0400-VW-EU, με κωδικούς 
912639 - night-blue και 912640 - white-
grey, με γραμμοκώδικες 3384349126391 
(night-blue) και 3384349126407 (white-
grey) και με χώρα κατασκευής την Γαλλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αιχμηρών 
ακμών που δημιουργούνται μετά από το 
σπάσιμο του γυάλινου κάδου της 
συσκευής. 
   

 

8 Σετ πλαστελίνες, μάρκας Lilly and Lees 
Crafte Accessories Shoppe με χώρα 
κατασκευής την  Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 
παιχνίδι. 
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9 Μαλακά παραγεμισμένα παιχνίδια, σε 
μορφή γάτας και κουκουβάγιας, μάρκας 
Sequin Glitzies, μοντέλο 453104, με 
γραμμοκώδικα 5050565377920 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται 
εύκολα από τα παιχνίδια. 
 

 

  10 Κεριά που προσομοιάζουν με αυγά, 
άγνωστης μάρκας και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, ασφυξίας ή 
απόφραξης του πεπτικού σωλήνα γιατί 
μπορεί να εκληφθούν σαν τρόφιμα από 
τους καταναλωτές και κυρίως από παιδιά 
και ως εκ τούτου να τα βάλουν στο στόμα, 
να τα γλύψουν ή να τα καταπιούν. 
 

 

11 Παιδικό κρεβατάκι, μάρκας Klups, μοντέλο 
Sweet Bear 120 x 60 cm, με γραμμοκώδικα 
5901912243026 και με χώρα κατασκευής 
την Πολωνία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 
παγίδευση του παιδιού στα ανοίγματα που 
υπάρχουν στο κρεβατάκι. 
 

 

 


