
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Ηλεκτρικό παιχνίδι δεινόσαυρος, μάρκας Rong 
Kai Toys, μοντέλο 6623, με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης μόλυβδου στο παιχνίδι. 
  

2 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας ESILA, μοντέλο 
902, με κωδικό 1-2-3-4 YAS, με γραμμοκώδικα 
5356309649026 και χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. 
 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα 
από το φόρεμα. 
  

3 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
πρόβατου, μάρκας A.S. Academy of Plush Sun-
Day, μοντέλο O0547, με γραμμοκώδικα 
5904073146403 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
μικρών ματιών που αποσπώνται εύκολα από 
το παιχνίδι. 
  

4 Σετ δώρου που περιλαμβάνει φλιτζάνι και 
κάλτσες, μάρκας Jack Wills, μοντέλα 80-85-447, 
80-85-560, 81-10-468 και χώρα κατασκευής το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι το φλυτζάνι 
είναι πολύ εύθραυστο, αφού ενδέχεται να 
σπάσει όταν προστεθεί σε αυτό ζεστό υγρό.  
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5 Μάρσιπο, μάρκας Lionelo, μοντέλο LO-ISA 
PLUS® Z, με γραμμοκώδικα 5902581654502 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
πλαστικού αυτοκόλλητου που αποσπάται 
εύκολα από το μάρσιπο. 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων που 
υπάρχουν στο μάρσιπο. 
  

6 Παιχνίδι φλάουτο, μάρκας LG, μοντέλο LG9161, 
με κωδικό παραγωγής 205AO1770, με 
γραμμοκώδικα 5413247091611 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
επιστόμιου που αποσπάται εύκολα από το 
φλάουτο. 
 

 

7 Παιχνίδι τρακτέρ, μάρκας FARM MACHINE 
YT08276, μοντέλο 612, με γραμμοκώδικα 
6933893325315 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του 
τιμονιού που αποσπάται εύκολα από το 
τρακτέρ. 
  

8 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή μαϊμούς, μάρκας 
Puni maru και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν 
ερεθισμό των ματιών του χρήστη. 
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9 Βρεφικό κάθισμα, μάρκας Stokke, με 
γραμμοκώδικες 7040353501017, 
7040353501024, 7040353501031, 
7040353501048, 7040353501055, 
7040353501062, 7040353501079, 
7040353545011, 7040353545028, 
7040353545035, 7040353545042, 
7040353545059, 7040353545066, 
7040353545073, 7040355403012, 
7040355403029, 7040355404019, 
7040355410003 και χώρα κατασκευής την 
Νορβηγία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω αστοχίας στο μηχανισμό 
ασφάλισης του καθίσματος. 
 

 

  10 Βρεφικό κάθισμα, μάρκας Stokke, με 
γραμμοκώδικες 7040355261018, 
7040355261025, 7040355261032, 
7040355262015, 7040355262022, 
7040355262039 και χώρα κατασκευής την 
Νορβηγία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του 
παιδιού λόγω λανθασμένης στερέωσης του 
καθίσματος. 
 

 

11 Μαλακά παιχνίδια, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
10-pack, με γραμμοκώδικα 106762S33604 και 
χώρα κατασκευής το Χονγκ Κονγκ. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στο παιχνίδι, που μπορεί να προκαλέσουν 
ερεθισμό των ματιών του χρήστη. 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%CE%A7%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA+%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijgeWk_6TjAhVEtnEKHY2iDjwQkeECCCkoAA
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12 Μαλακά παιχνίδια, μάρκας  Disney, jakks, 
μοντέλο FAC-069362-18131, με γραμμοκώδικα 
461088806326 και χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στο παιχνίδι που μπορεί να προκαλέσουν 
ερεθισμό των ματιών του χρήστη. 
  

13 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή γλυκίσματος,  
μάρκας Coolstuff, μοντέλο 16086, με 
γραμμοκώδικα 7350074028244 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στο παιχνίδι που μπορεί να προκαλέσουν 
ερεθισμό των ματιών του χρήστη. 
 

 

14 Παιχνίδι με μαγνήτες, μάρκας SGS και 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 δυνατό να έλξει το ένα 
το άλλο. 
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15 Μάρσιπο, μάρκας Storchenwiege, μοντέλο 
BC15-CAFE-6082, κατασκευής πριν τον 
Αύγουστο του 2018, με γραμμοκώδικα 
4260200156082 και χώρα κατασκευής την 
Γερμανία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού και πνιγμού από την 
παρουσία κορδονιών στο μάρσιπο του οποίου 
το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο. 
 

 

 


