
 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Monostar, 

μοντέλο F3020 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων τα οποία δένουν στο 

πίσω μέρος της μέσης του φορέματος. 

 

 

2 Παιδικά κοντά παντελόνια μάρκας HOLLY 

WEEK, μοντέλο LF – 8064 και με άγνωστη 

χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών στην 

περιοχή της μέσης των παντελονιών των 

οποίων το μήκος τους είναι μεγαλύτερο 

από το επιτρεπόμενο. 

 

 

3 Κοριτσίστικη φόρμα μάρκας Fashion, 

μοντέλο 23357 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 

μέρος της φόρμας. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Asida, 

μοντέλο 986 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 

μέρος του φορέματος.  

 

 

5 Παιδικό σετ ρούχων μάρκας MISS 

TIFFANY, μοντέλο A183367 G και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης της 

μπλούζας, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

6 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας MISS 

TIFFANY, μοντέλο A1833676 και με 

άγνωστη χώρα κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία κορδονιών που δένουν στο πίσω 

μέρος του φορέματος.  

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

7 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας ETERNAL 

INK, με αριθμό παρτίδας 10/04/18, με 

ημερομηνία κατασκευής 11/04/2018  με 

ημερομηνία λήξης 10/04/2021 και με χώρα 

κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης νικελίου και χαλκού 

στο μελάνι. 

 

 

8 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας MODA, 

μοντέλο F191 και με χώρα κατασκευής την 

Ιταλία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης του 

φορέματος, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 

9 Παιδικό σετ ρούχων μάρκας DR Moda, 

μοντέλο 2659 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης της 

φούστας, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

  10 Πλαστικό παιχνίδι γουρουνάκι μάρκας 

Funny World, Wing Crown, μοντέλο D 

2828-6, με κωδικό παραγωγής 548261, με 

γραμμοκώδικα 9002408919008 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών που αποσπώνται από 

το γουρουνάκι. 

 

 

11 Παιδική φόρμα μάρκας WEIVE, μέγεθος 

140 και με χώρα κατασκευής την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών στην 

περιοχή της κουκούλας της φόρμας. 

 

 

12 Πλαστικό παιχνίδι σκυλάκι άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 6614, με γραμμοκώδικα 

4193725566398 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

της μύτης και των τροχών που 

αποσπώνται από το σκυλάκι. 

 

 

 

 


