
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παραγεμισμένο κουνελάκι μάρκας 

tulio, μοντέλο 11/5021, με κωδικό 

παραγωγής AX 403, με γραμμοκώδικα 

5904042050212 και με χώρα κατασκευής τη 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης 

αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση 

του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το 

κουνελάκι. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

παγίδευση των δαχτύλων του παιδιού αφού 

το κορδόνι που φέρει το παιχνίδι μπορεί να 

τυλιχτεί γύρο από αυτά.  

 

 

2 Παιχνίδι τηλέφωνο που παράγει ήχους 

μάρκας baby mix, μοντέλο HS-0513 PINK, 

με κωδικό παραγωγής 19-HS06, με 

γραμμοκώδικα 5902216914674 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει το 

παιχνίδι 
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3 Ξύλινα αυτοκινητάκια μάρκας Clas Ohlson, 

μοντέλο 31-5841, με γραμμοκώδικα 

7393173323667 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

τα αυτοκινητάκια. 

 

 

4 Παιχνίδι οδοντοφυΐας μάρκας Oli & Carol, 

με κωδικούς παραγωγής OC 15, OC18, 

OC1809, με γραμμοκώδικα 

8437015928814 και με χώρα κατασκευής το 

Μαρόκο.  

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

5 Μαλακό παιχνίδι σε μορφή γερακιού μάρκας 

Wild Republic, μοντέλο 79885, με 

γραμμοκώδικα 092389798852 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μικρής καμπανούλας που αποσπάται 

από το παιχνίδι. 
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6 Μαλακή παραγεμισμένη μαϊμού άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 1050485, με κωδικό 

παραγωγής 19030203004, με 

γραμμοκώδικα 8715964154851 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από η 

μαϊμού. 

 

 

7 Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου άγνωστης 

μάρκας, μοντέλα MJ-05 (MJ05-A00, MJ05-

A01, MJ05-A02), με κωδικό 

E4*129R03/01*0056*00 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού, 

όπου μπορεί να προκληθεί μετά από 

τροχαία σύγκρουση, λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής του προϊόντος και μη 

συμμόρφωσης του με το σχετικό πρότυπο 

ασφαλείας. 
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8 Παιχνίδι τζελ, άγνωστης και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων 

τοξικών ουσιών στο παιχνίδι. 

 

 

 

 


