
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιδική φόρμα άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό παραγωγής G86159, με 
γραμμοκώδικα 5999011861593 και με 
άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην κουκούλα του ενδύματος 
τα οποία απαγορεύονται. 
 

 

2 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή 
ήρωα κινουμένων σχεδίων μάρκας Ty 
Nordic, μοντέλο 0918/18539, με 
γραμμοκώδικα 008421410965 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 
από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών 
που αποσπώνται από το παιχνίδι. 
 

 

3 Περούκα αμφίεσης μάρκας Widmann, με 
γραμμοκώδικα 8003558627004 και με 
χώρα κατασκευής το Βιετνάμ. Κίνδυνος 
εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας 
της περούκας. 
 

 

4 Σετ με 10 μπαλόνια διαφόρων 
χρωματισμών μάρκας Partypack, με 
κωδικό παραγωγής 190315, με 
γραμμοκώδικα 7332447120205 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός 
κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα μπαλόνια. 
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5 Μαλακή μπάλα που περιέχει υγρό μάρκας 
Eddy Toys, με κωδικό παραγωγής 
2067515, με γραμμοκώδικα DNP213 
4131500124000000200 120 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Μικροβιολογικός 
κίνδυνος από την παρουσία αερόβιων 
μεσόφιλων μικροοργανισμών στο υγρό. 
 

 

6 Όργανο γυμναστικής μάρκας Newcential®, 
με κωδικό παραγωγής 1234261-4020, με 
γραμμοκώδικα 4337185747427 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
τραυματισμού του χρήστη από πιθανό 
σπάσιμο του οργάνου κατά το χρόνο 
εκγύμνασης. 
 

 

7 Παιχνίδι τζελ μάρκας Seime και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Χημικός κίνδυνος 
από την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης 
βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

8 Παιχνίδι τζελ άγνωστης μάρκας και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Χημικός κίνδυνος 
από την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης 
βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

9 Περούκα αμφίεσης μάρκας Widmann, με 
γραμμοκώδικα 8003558469291 και με 
χώρα κατασκευής τη Κίνα. Κίνδυνος 
εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας 
της περούκας. 
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 10 Βρεφική ποδιά άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
99139 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας της ποδιάς. 
 

 

11 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι που 
παράγει μουσική μάρκας Flow, μοντέλα 
1355027, 1555027, 1365027, 1385027, 
1405027, 1565027, με κωδικό παραγωγής 
2019-07, με γραμμοκώδικα 
8717953275486 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρού φερμουάρ που 
αποσπάται από το παιχνίδι. 
 

 

12 Παιχνίδι σετ μπάνιου μάρκας Toys, μοντέλο 
CA1-51 με γραμμοκώδικα 6998880099549 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρού αντικειμένου που αποσπάται από τα 
παπάκια που υπάρχουν στο σετ. 
 

 

13 Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές σε μορφή 
κουνελιού άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
Animal Flash και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών αντικειμένων που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
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14 Σετ παιχνίδια μπάνιου που αποτελείται από 
τρία  παπάκια μάρκας YT, με γραμμοκώδικα 
6912253138109 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών αντικειμένων που 
αποσπώνται από τα παπάκια. 
 

 

15 Ξύλινο επιτραπέζιο παιχνίδι 
δραστηριοτήτων μάρκας Studio 100, 
μοντέλο SKU MEBU00003280, με κωδικό 
παραγωγής P0-0097915, με γραμμοκώδικα 
5414233209065 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών κομματιών που 
αποσπώνται από το παιχνίδι. 
 

 

16 Σετ με 25 μπαλόνια διαφόρων 
χρωματισμών μάρκας Qualatex, μοντέλο 
201908, με γραμμοκώδικα 071444315647 
και με άγνωστη χώρα κατασκευής. Χημικός 
κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα μπαλόνια. 
 

 

17 Παιχνίδι τζελ μάρκας Tobar, μοντέλο L18, 
με γραμμοκώδικα 5038728138434 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός 
κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
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18 Παιχνίδι καροτσάκι για κούκλες μάρκας 
Baby World/Le Royal, μοντέλο 918-10 και 
με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
τραυματισμού του παιδιού από πιθανή 
αποσυναρμολόγηση, λόγω ελαττωματικής 
κατασκευής του παιχνιδιού. 
  

 

 


