
   
 

  

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ όπλο με βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο 1014, με γραμμοκώδικα 

5902666699282 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντουζών που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

 

 

2 Κοριτσίστικο σακάκι μάρκας BF&GF 

Fashion, μέγεθος 4 (18–28) και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελευθέρων κορδονιών που 

δένουν στην περιοχή της μέσης του 

ενδύματος, των οποίων το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο, που 

είναι τα 14 εκ, αλλά και κορδονιών που 

αναδύονται και δένουν στο πίσω μέρος, τα 

οποία απαγορεύονται. 

 

 

3 Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές, σε μορφή 

σαρανταποδαρούσας, μάρκας Trendhaus, 

μοντέλο 947406, με κωδικό κατασκευής 

CH26855, με γραμμοκώδικα 

4032722947406 και με χώρα κατασκευής 

τη Γερμανία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών, που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 
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4 Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα 

περιέχει φιγούρα φλαμίνγκο και 

διογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με υγρά, 

άγνωστης μάρκας, μοντέλο BZES7155 με 

γραμμοκώδικες 5902496133710 και 

5902719707155 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποκόπτονται από 

τις φιγούρες και διογκώνονται περισσότερο 

από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 

έρθουν σε επαφή με υγρά. 

 

 

5 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη μάρκας GAZELO 

toys, μοντέλο G137675-3502-7284, με 

γραμμοκώδικα 5900949424033 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντουζών που αποσπώνται από τα 

βέλη. 
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6 Πτυσσόμενη σκάλα μάρκας Diggers 

Tools, μοντέλο DIGL26 με γραμμοκώδικα 

5425009851128 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή 

πτώση του χρήστη λόγω ελαττωματικής 

κατασκευής της σκάλας και μη 

συμμόρφωσης της με το σχετικό πρότυπο 

ασφάλειας. 

 

 

7 Μαλακό παιχνίδι με προεξοχές, σε μορφή 

σαρανταποδαρούσας, μάρκας TEDi, με 

κωδικό κατασκευής 21-638, με 

γραμμοκώδικα 55626001241000000200 

και με χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των μικρών ματιών, που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

8 Παιχνίδι σετ με τζελ, σε μορφή ζαχαρωτών 

(macaron), μάρκας Qiaoyi, μοντέλο 

D34466, με γραμμοκώδικα 

5900733584936 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στα 

διάφορα τζελ. 
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9 Παιχνίδι τζελ μάρκας midex, μοντέλο 

D37424, με γραμμοκώδικα 

5900733599787 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο 

παιχνίδι. 

 

 

10 Παιχνίδι σετ με τζελ, σε μορφή παγωτών, 

μάρκας Qiaoyi, μοντέλο D34468, με 

γραμμοκώδικα 5900733584950 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης βόριου στα 

διάφορα τζελ. 

 

 

11 Παιχνίδι σφυρίχτρα άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής τη Γερμανία. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρού αντικειμένου, που αποσπάται από 

τη σφυρίχτρα. 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 

το παιχνίδι. 
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12 Παιχνίδι σφυρίχτρα άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής τη Γερμανία. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 

το παιχνίδι. 

 

 

13 Παιχνίδι τηλέφωνο που λειτουργεί με 

μπαταρίες, παράγει ήχους και εκπέμπει 

φως, μάρκας HUANGER Happy World, 

μοντέλο HE8001 / BTEL0947, με 

γραμμοκώδικα 5902719740947 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα ψηλά 

επίπεδα έντασης του ήχου που εκπέμπει 

το παιχνίδι. 

  

 

 

 


