
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι σετ πιστόλια με βέλη μάρκας HS, 

He Shun Toys, μοντέλο Spielzeugpistole 

mit Saugnapf-Pfeilen, και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

 

 

2 Παιδικό σετ ρούχων, όπου το πάνω μέρος 

φέρει κουκούλα, μάρκας Suzie, μοντέλο  

35103, size 104 cm και με χώρα κατασκευής 

την Ουκρανία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

 

3 Κοριτσίστικες πιτζάμες όπου το πάνω μέρος 

τους φέρει κορδόνια που δένουν στην 

περιοχή της μέσης, μάρκας Woody, 

μοντέλο 221-1-BST-S/822 - meisjes-dames 

Pyjama, hemelblauw, με γραμμοκώδικα 

5400574553455 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ελεύθερων κορδονιών που 

δένουν στη περιοχή της μέσης τα οποία 

έχουν μήκος μεγαλύτερο των 14 εκ.  
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4 Παιδικός υπνόσακος μάρκας Cubus, 

μοντέλο 7323551 και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος ασφυξίας του μωρού από 

πιθανή μετακίνηση του προς τα μέσα του 

υπνόσακου, λόγω του μεγάλου ανοίγματος 

στην περιοχή του λαιμού του υπνόσακου. 

  

 

5 Παιδική φόρμα με κουκούλα μάρκας 

Woody, μοντέλο 211-7-KLI-V/843, velvet + 

zipper Limoges, με γραμμοκώδικα 

2900001371681 και με χώρα κατασκευής 

την Τουρκία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών με ελεύθερες άκρες 

στην κουκούλα του ενδύματος τα οποία 

απαγορεύονται. 

 

 

6 Παιχνίδι πιστόλι με βέλη άγνωστης μάρκας,   

μοντέλο Spielzeugpistole "Polizia Set" ohne 

GTIN, και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 
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7 Παιχνίδι βαλλίστρα, που το ιπτάμενο 

αντικείμενό της φέρει φωτεινή πηγή LED, 

μάρκας PMS, μοντέλο 312028, με 

γραμμοκώδικα 5050565314116 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει το 

παιχνίδι. 

  

 

8 Παιχνίδι σετ με πλαστικά, μαλακά 

αρκουδάκια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

Quietsche-Bären, με γραμμοκώδικα 

6516240476252 και με άγνωστη χώρα 

κατασκευής. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

του μικρού ακροφύσιου, που αποσπάται 

από τα παιχνίδια. 

 

 

 


