
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ αστυνομικού που περιλαμβάνει 

όπλο με βέλη άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

NO-1000641, με γραμμοκώδικα 

5902444006417 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

 

 

2 Παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου μάρκας 

Kinderkraft μοντέλα KKFMINKGRM0000, 

KKFMINKNAV0000, KKFMINKGRY0000, 

KKFMINKBLK00BS, KKFMINKGRY00BS, 

KKFMINKGRM00BS, KKFMINKBLK0000, 

KKFMINKNAV00BS, με κωδικούς 

παραγωγής KK20190314 μέχρι 

KK20190630 και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού, 

όπου μπορεί να προκληθεί μετά από 

τροχαία σύγκρουση, λόγω των 

ελαττωματικών στερεωμάτων του 

καθίσματος με το αυτοκίνητο.  
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3 Παιχνίδι σετ στρατιώτη που περιλαμβάνει 

όπλο με βέλη άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

Torch, Real Heroes / C00314, με 

γραμμοκώδικα 5991800003146 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού στα μάτια λόγω 

του ότι η κινητική ενέργεια που αποκτούν τα 

βέλη είναι μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου 

ορίου. 

   

 

4 Βρεφική κουδουνίστρα σε μορφή βάτραχου 

μάρκας BF, μοντέλο 1401086, με 

γραμμοκώδικα 8000014010868 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

μηχανικής αντοχής της κουδουνίστρας, με 

αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να 

απελευθερώνει μικρά κομμάτια, τα οποία 

δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά 

παιδιά.  
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5 Ηλεκτρικό παιχνίδι δεινόσαυρος μάρκας 

PEPCO, μοντέλο 304848, με κωδικούς 

παραγωγής ORD00240040_01, 

ORD00240039_01, ORD00240042_01, 

ORD00240041_01 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω διαρροής του 

διαβρωτικού υγρού που μπορεί να 

προκληθεί από  υπερθέρμανση του 

θαλάμου των μπαταριών.  

 

6 Σκάλα μάρκας STS, μοντέλο D05D/05, με 

γραμμοκώδικα 3871880001060 και με 

χώρα κατασκευής την Βοσνία Ερζεγοβίνη. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω αστάθειας της 

σκάλας και μη συμμόρφωσής της με το 

σχετικό πρότυπο ασφαλείας. 

 

 

7 Βρεφικό παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας 

Cheng Li, μοντέλο 00-65196, με 

γραμμοκώδικα 5906160265196 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω των προεξοχών 

που υπάρχουν στο παιχνίδι, που μπορεί να 

σφηνωθεί στον λάρυγγα του μωρού. 
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8 Πολύπριζο άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

PB16-259, με γραμμοκώδικα 

4810158000526 και με χώρα κατασκευής 

την Λευκορωσία. 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή 

επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα 

μέρη. 

 

 

9 Ηλεκτρικό παιχνίδι τηλέφωνο σε μορφή 

αραχνοήρωα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

3701, με γραμμοκώδικα 9909050544254 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
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  10 Ηλεκτρικό παιχνίδι που παράγει ήχους 

εκπέμπει φως σε μορφή ήρωα εκδικητή  

άγνωστης μάρκας, μοντέλο 616-6 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

 

 

11 Ηλεκτρικό παιχνίδι τηλέφωνο σε μορφή 

γουρουνιού άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

3696, με γραμμοκώδικα 9909050565938 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
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12 Ηλεκτρικό παιχνίδι τιμόνι, που παράγει 

ήχους εκπέμπει φως άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 3190, με γραμμοκώδικα 

9909050531902 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

 

 

13 Ηλεκτρικό παιχνίδι τηλέφωνο σε μορφή 

ελέφαντα άγνωστης μάρκας, μοντέλο 818-3/ 

92507, με γραμμοκώδικα 8787247925076 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 
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14 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 

βάτραχου, που παράγει ήχους, άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 

των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 

εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή χωρίς 

την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 

το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών. 

  

 

15 Βρεφική κουδουνίστρα άγνωστης μάρκας, 

μοντέλο 8088 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους της 

λαβής της κουδουνίστρας που μπορεί να 

σφηνωθεί στον λάρυγγα του παιδιού.  

 

 

 


