
  

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Μαλακό παιχνίδι που μέσα περιέχει υγρό, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 6434_A1, με 
γραμμοκώδικα 4010070392444 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Μικροβιολογικός κίνδυνος από την 
παρουσία αερόβιων μεσόφιλων 
μικροοργανισμών στο υγρό. 
 

 

2 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 558-75, με γραμμοκώδικα 
6900310694378 και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των βεντουζών που αποσπώνται από τα 
βέλη. 
 

 

3 Πλαστικό παιχνίδι αράχνη άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο #TA119, με 
γραμμοκώδικα 5903268204997 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από 
την αράχνη και διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 
 

 

4 Μαλακό παιχνίδι μάρκας Big 
Schmoopies, μοντέλο 8024, με κωδικό 
κατασκευής 2021/10/01, με γραμμοκώδικα 
4105560080243 και με χώρα κατασκευής 
τη Γερμανία. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποσπώνται από 
το παιχνίδι. 
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5 Παιδικά παντελόνια μάρκας America 
Today, America Today Jr, μοντέλο 503, 
με γραμμοκώδικα 4132002300.S21 και με 
χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την 
παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 
περιοχή της μέσης του ενδύματος των 
οποίων το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 
επιτρεπόμενο που είναι τα 14 εκ. 
 

 

6 Ηλεκτρονικό ρολόι χειρός μάρκας KIPRUN, 
μοντέλο GPS500, GPS550, με 
γραμμοκώδικες 3608429747109, 
3608429747086, 3608429747093, 
3608429747079 και με χώρα κατασκευής 
την Ταιβάν. 
 
Κίνδυνος πυρκαγιάς και εγκαυμάτων 
από πιθανή υπερθέρμανση της μπαταρίας 
κατά την λειτουργία του. 
 

 

7 Παιχνίδι σετ με 4 πλαστικές κουδουνίστρες 
μάρκας Beile, μοντέλο 1004 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων που αποσπώνται από 
τις κουδουνίστρες. 
  

8 Παιχνίδι με μπρελόκ άγνωστης μάρκας, με 
κωδικό κατασκευής S868742200003, με 
γραμμοκώδικα 2000611897769 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
του μεταλλικού μπρελόκ που αποσπάται 
από το παιχνίδι. 
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9 Παιχνίδι σετ ζωγραφικής μάρκας Mirage 
Hobby, με κωδικό κατασκευής Seria 
3//catalogue number: 61008, με 
γραμμοκώδικα 5901461610089 και με 
χώρα κατασκευής την Πολωνία. 
 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
επικίνδυνων χημικών ουσιών, που 
προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις στον 
χρήστη. 
  

10 Πλαστικό παιχνίδι που περιέχει υγρό, 
μάρκας Playlearn LTD, μοντέλο SGBSLT 
και με χώρα κατασκευής το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Χημικός κίνδυνος αφού το παιχνίδι 
μπορεί να σπάσει, με αποτέλεσμα το υγρό 
να έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα του 
παιδιού, προκαλώντας εγκαύματα. 
  

11 Έπιπλα εξωτερικού χώρου μάρκας Aldi – 
Gardenline, με κωδικούς 718472, 718473, 
718474, 718488, 718489, 718490, 718487, 
812664, 718220, 718221, 718222, 812606 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής 
ευφλεκτότητας των προϊόντων. 
 

 

 
 


