
 
 
 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Παιχνίδι γιρλάντα που εκπέμπει φως, 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο B3828-
2530029, με γραμμοκώδικα 
8599330038286 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Χημικός κίνδυνος από πιθανή κατάποση 
των μικρών μπαταριών που αποσπώνται 
εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων ή χωρίς 
την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο κινήσεων για 
το άνοιγμα του θαλάμου των μπαταριών.  
 

 

2 Παιχνίδι πλαστικό όχημα μάρκας SLtoys, 
μοντέλο 32070, με γραμμοκώδικα 
9981686320709 και χώρα κατασκευής την 
Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών, που αποσπώνται από 
το παιχνίδι. 
  

3 Παιδικό κρεβάτι κουκέτα μάρκας 
MOBILFINO CAMERETTE, με χώρα 
κατασκευής την Ιταλία. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση 
του παιδιού, λόγω ανοίγματος στο 
προστατευτικό κιγκλίδωμα του κρεβατιού. 
 

 

4 Φουσκωτή μπάλα θάλασσας μάρκας CP 
International, μοντέλο CP 61408, με 
γραμμοκώδικα 3120370614083 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού, από πιθανή κατάποση 
μικρών αντικειμένων, που αποσπώνται από 
τη μπάλα.  
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5 Παιχνίδι σετ που περιλαμβάνει μια μεγάλη 
αράχνη, και τρείς άλλες, μικρότερες 
φιγούρες (κροκόδειλου και αστακών), 
άγνωστης μάρκας, μοντέλο 2018-70, με 
γραμμοκώδικα 5999860554431 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των μικρών φιγούρων που υπάρχουν στο 
σετ και διογκώνονται περισσότερο από το 
μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν έρθουν 
σε επαφή με υγρά. 
 

 

6 Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα 
περιέχει φιγούρα εξωγήινου και διογκώνεται 
όταν έρθει σε επαφή με υγρά, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2018-45, με 
γραμμοκώδικα 5999860554448 και χώρα 
κατασκευής την Κίνα. 
 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
μικρών κομματιών που αποκόπτονται από 
τη φιγούρα και διογκώνονται περισσότερο 
από το μέγιστο όριο που προβλέπεται όταν 
έρθουν σε επαφή με υγρά. 
 

 

7 Παιχνίδι σε σχήμα αυγού, που μέσα 
περιέχει φιγούρα χελώνας και διογκώνεται 
όταν έρθει σε επαφή με υγρά, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο 2534214, με κωδικό 
κατασκευής 389365, με γραμμοκώδικα 
8719987185809, 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. 
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8 Κοριτσίστικο φόρεμα μάρκας Blue Queen 
by Bristol, μοντέλο 103110102, με 
γραμμοκώδικα 1025.3837.xxx και άγνωστη 
χώρα κατασκευής. 
 
Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία 
τιραντών που δένουν στο πάνω μέρος του 
ώμου, οι οποίες απαγορεύονται. 
  

 
 
 


