
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι κούκλα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
22249, με κωδικό παραγωγής 
2018/06/22249, με γραμμοκώδικα 
5412619222493 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από τη κούκλα. 
  

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι με 
μπρελόκ, σε μορφή μανιταριού μάρκας 
Jellycat, μοντέλο PA 14595, με κωδικό 
A4MBC, με γραμμοκώδικα 7098310857 και 
χώρα κατασκευής την Ινδονησία. Κίνδυνος 
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται από την 
αλυσίδα του μπρελόκ. 

 

3 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη μάρκας Toys, 
μοντέλο 00-33201, με γραμμοκώδικα 
5906160233201 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση των βεντούζων που αποσπώνται 
από τα βέλη. 
 

 

4 Παιχνίδι που στερεώνεται σε κρεβατάκια, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο SNG 132518, 
με γραμμοκώδικα 6991201325181 και 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
πνιγμού ή ασφυξίας σε περίπτωση 
κατάποσης ή αναρρόφησης από τη μύτη 
των μικρών κομματιών που αποσπώνται 
από το παιχνίδι. 
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5 Παιδική κούνια μάρκας Kingsport, μοντέλο 
28881W, με γραμμοκώδικα 
6906543512397 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος στραγγαλισμού λόγω του ότι 
η κούνια δεν συμμορφώνεται με το σχετικό 
πρότυπο ασφαλείας. 
 

 

6 Παιχνίδι φωτιζόμενα γάντια μάρκας DIMY, 
με κωδικό παραγωγής X000VCK8L, με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. Χημικός 
κίνδυνος 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. 
 

 

7 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας Intenze, με 
κωδικό SS 254,  με κωδικό παραγωγής  
HCY004WP006B87080IMX40 και χώρα 
κατασκευής της Ηνωμένες Πολιτείες. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
αρωματικών αμίνων στο μελάνι. 
 

 

8 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας Intenze, 
μοντέλο ST1189GGDAL,  με κωδικό 
1037C18916K03080167 και SS243,  με 
κωδικό παραγωγής  BK133DIS, με 
ημερομηνία λήξεως 10/31/2021  και χώρα 
κατασκευής της Ηνωμένες Πολιτείες. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
αρωματικών αμίνων στο μελάνι. 
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9 Παιχνίδι σκυλάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 11477, με κωδικό 5124, με κωδικό 
παραγωγής WD2018080457ENCE, με 
γραμμοκώδικα 8435533114771 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 
από πιθανή κατάποση της μύτης και των 
ματιών που αποσπώνται από το σκυλάκι. 
  

  10 Παιχνίδι σκυλάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 11487, με κωδικό 1208, με κωδικό 
παραγωγής WD2018080457ENCE, με 
γραμμοκώδικα 8435533114870 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 
από πιθανή κατάποση της μύτης και των 
ματιών που αποσπώνται από το σκυλάκι. 
  

11 Παιχνίδι σκυλάκι άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 11478, με κωδικό 5198, με κωδικό 
παραγωγής WD2018080457ENCE, με 
γραμμοκώδικα 8435533114788 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 
από πιθανή κατάποση της μύτης και των 
ματιών που αποσπώνται από το σκυλάκι. 
  

12 Μπαλόνια άγνωστης μάρκας, μοντέλο YF 
235 100, με κωδικό παραγωγής 
X000ZEQI1J και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροζαμίνης στα 
μπαλόνια. 
    

13 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας ETERNAL 
INK, με κωδικό παραγωγής U-139 και χώρα 
κατασκευής της Ηνωμένες Πολιτείες. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης καρκινογόνων 
αρωματικών αμίνων στο μελάνι. 
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14 Ηλεκτρικό παιχνίδι μικρόφωνο που παράγει 
ήχους και εκπέμπει φως μάρκας Abababy, 
μοντέλο 986-8, 936-9, με γραμμοκώδικα 
6219042495109 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από 
τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που 
παράγει το παιχνίδι. 
 

 

15 Μαλακό προϊόν που προσομοιάζει με 
λουκάνικο μάρκας Winkee, με 
γραμμοκώδικα 260348474291 και χώρα 
κατασκευής την Γερμανία. Κίνδυνος 
πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών 
κομματιών που αποσπώνται από το προϊόν, 
γιατί μπορεί να εκληφθεί σαν τρόφιμα από 
τα παιδιά. 
 

 

 


