
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Σετ με μπαλόνια κίτρινου χρώματος, μάρκας 
Party, μοντέλο 886101, με γραμμοκώδικα 
8590331242665 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 
μπαλόνια. 
  

2 Σετ με δακτυλομπογιές, σε κίτρινο κόκκινο 
και πράσινο χρώμα, άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό παραγωγής 750191, με 
γραμμοκώδικα 3660092232641 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στις 
δακτυλομπογιές. 
 

 

3 Μελάνι δερματοστιξίας μάρκας INTENZE, 
με κωδικό παραγωγής SS285 και με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνής 
καρκινογόνου ουσίας.  
  

4 Παιδική φόρμα με κουκούλα άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 19123 και με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος. 
Σημειώνεται ότι τα κορδόνια περίσφιξης με  
ελεύθερες άκρες στη περιοχή της 
κουκούλας απαγορεύονται. 
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5 Διακοσμητικά κεριά μάρκας Hemtex, 
μοντέλο Premium Moments 25 cm, 38 hour, 
με γραμμοκώδικα 2203534025015 και με 
χώρα κατασκευής την Λετονία. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
λόγω του ότι το προϊόν δεν 
συμμορφώνονται με το σχετικό πρότυπο 
ασφαλείας που εφαρμόζεται στα κεριά. 
   

6 Παιχνίδι φάρσα σε διάφορες νάιλον 
συσκευασίες, που όταν πιεστεί, φουσκώνει, 
κατόπιν σκάει κάνοντας κρότο, μάρκας 
Maines Import & Export GmbH & Co. KG, 
μοντέλο 861, με γραμμοκώδικα 4 062993 
311408 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος ερεθισμού του δέρματος και 
κυρίως των ματιών από την παρουσία 
όξινης χημικής ουσίας που εμπεριέχεται 
στο παιχνίδι και εκσφενδονίζεται όταν 
σκάσει το παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδι, τούβλα δραστηριοτήτων 
παραγεμισμένα με αφρό, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2321 και με χώρα 
κατασκευής την Σουηδία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης τοξικών και 
καρκινογόνων ουσιών στον αφρό που είναι 
παραγεμισμένα τα παιχνίδια.  
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8 Παιδικό σετ με φόρμες μάρκας SIDAN, 
μοντέλο 6 years και με χώρα κατασκευής 
την Τουρκία. 
 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 
παρουσία κορδονιών περίσφιξης στην 
περιοχή της κουκούλας του ενδύματος, τα 
οποία απαγορεύονται και κίνδυνος 
τραυματισμού από την παρουσία 
κορδονιών στην περιοχή της μέσης του 
ενδύματος το μήκος των οποίων υπερβαίνει 
τα 20 εκατοστά όταν το ένδυμα είναι σε 
χαλαρή διάταξη. 
 

   
 

 

9 Μαλακή παραγεμισμένη κούκλα μάρκας 
LOVELY DOLL, μοντέλο 114559, με 
γραμμοκώδικα 8590331145591 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών ματιών που αποσπώνται από 
τη κούκλα. 
  

 10 Βρεφικές μπότες άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο 18 month και με άγνωστη χώρα 
κατασκευής. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών διακοσμητικών δακτυλιδιών που 
αποσπώνται τις μπότες. 
  

 


