
Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 9, έχουν αξιολογηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  σοβαρού κινδύνου, ενώ το προϊόν 10 έχει 

αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν  χαμηλότερου κινδύνου. 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ με 4 σφυριά – όπλα ηρώων 

κινουμένων σχεδίων, άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα 

παιχνίδια. 

 

 

2 Βρεφική μπλούζα μάρκας Disney Baby, 

μοντέλο 6 M και με χώρα κατασκευής την 

Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 

αποσπώνται από τη μπλούζα. 

 

 

3 Παιχνίδι σετ με 4 φιγούρες ηρώων 

κινουμένων σχεδίων, άγνωστης μάρκας και 

με άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από τις 

φιγούρες. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Μαλακό παραγεμισμένο σκυλάκι, με 

βεντούζα, μάρκας Toys series, μοντέλο 

4920386 με γραμμοκώδικα 2881149203860 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μύτης και της βεντούζας που 

αποσπώνται από το σκυλάκι. 

  

 

5 Παιχνίδι κινητό τηλέφωνο άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 0618/000618, με 

γραμμοκώδικα 5905375804619 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από το 

παιχνίδι. 

 

 

6 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Ella Italia, 

μοντέλο 20200K M-Ocean, με 

γραμμοκώδικα 2000507323952 και με 

χώρα κατασκευής την Ιταλία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 

μέσης, τα οποία δένουν στο πίσω μέρος του 

ενδύματος. Σημειώνεται ότι τα κορδόνια τα 

οποία δένουν ή αναδύονται από το πίσω 

μέρος των ενδυμάτων απαγορεύονται. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Παιχνίδι ξύλινο φορτηγό άγνωστης μάρκας 

και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 

το φορτηγό. 

 

 

8 Παιδική φόρμα μάρκας SETTY KOOP, 

μοντέλο zj9005 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή της 

κουκούλας του ενδύματος. Σημειώνεται ότι 

τα κορδόνια στην περιοχή της κουκούλας 

για ενδύματα που προορίζονται για παιδιά 

κάτω το 7 ετών απαγορεύονται. 

 

 

9 Βρεφική ποδιά άγνωστης μάρκας και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών διακοσμητικών αντικειμένων που 

αποσπώνται από τη ποδιά. 

 

 



Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

 10 Παιχνίδι ξύλινη σκάλα άγνωστης μάρκας, 

με γραμμοκώδικα 5200109520088 και με 

χώρα κατασκευής την Ισλανδία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας του 

παιχνιδιού. 

 

 

 

 


