
Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Προσαρμογέας, μάρκας L.H Bohemian, 
μοντέλο L165-L166/ SP02, με γραμμοκώδικα 
5290728008999 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς αφού λόγω 
έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκείς 
προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης και 
ηλεκτροπληξίας από πιθανή πρόσβαση σε 
αγώγιμα μέρη. Γνωστοποιήθηκαν στο 
σύστημα από την Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην 
εταιρεία BOHEMIAM AGENCIES LTD και έχουν 
αποσυρθεί από την αγορά έτσι ώστε να μη 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 

       

2 Στολή αμφίεσης σε μορφή νίντζα (κόκκινου), 
μάρκας Fun Fashion, μοντέλο 753, με 
γραμμοκώδικα 5204745753060 και με χώρα 
κατασκευής την Ελλάδα. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών 
στην περιοχή του λαιμού. Κίνδυνος 
τραυματισμού από την παρουσία ελευθέρων 
κορδονιών, τα οποία εκτείνονται πέραν του 
κατώτερου σημείου της στολής. 
Γνωστοποιήθηκε στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκε στην εταιρεία  
SKLAVENITIS KIPROU LTD και έχει αποσυρθεί 
από την αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε 
κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών. 
 

 

3 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, άγνωστης μάρκας, 
μοντέλο XXB-614HP, με κωδικό παραγωγής 
20171130, με γραμμοκώδικα 0465544000037 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός 
κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
Γνωστοποιήθηκαν στο σύστημα από την 
Κύπρο. Εντοπίστηκαν στην εταιρεία  Jumbo 
Trading Limited και έχουν αποσυρθεί από την 
αγορά έτσι ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των παιδιών. 
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4 Παιδική ηλεκτρική κιθάρα, μάρκας Nafeng, 
μοντέλο 663B/ 663, με κωδικό παραγωγής 
9340, γραμμοκώδικα 5901271223974 και με 
χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
στραγγαλισμού λόγω της  θηλιάς που 
δημιουργείται από το λουρί που υπάρχει στην 
κιθάρα. 
 

      

5 Κοριτσίστικο φόρεμα, μάρκας Babyrose 
Missrose, μοντέλο 9246, με γραμμοκώδικα 
4983201192469 και με χώρα κατασκευής την 
Τουρκία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή 
κατάποση μικρών διακοσμητικών που 
αποσπώνται από το φόρεμα. 
 

 

6 Μουσικό παιχνίδι σε μορφή ζώου, μάρκας Hao 
Xue Tong / ABABABY, μοντέλο 1005-A, με 
γραμμοκώδικα 2017010011160 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην 
ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου 
που εκπέμπει το παιχνίδι. 
 

 

7 Παιχνίδι όπλο με βέλη και σφαιρίδια, μάρκας 
XH, μοντέλο XH088, με γραμμοκώδικα 
6920176814048 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 
των σφαιριδίων τα οποία διογκώνονται 
περισσότερο από το μέγιστο όριο που 
προβλέπεται όταν έρθουν σε επαφή με υγρά 
και από πιθανή κατάποση των βεντούζων που 
αποσπώνται εύκολα από τα βέλη. 

 

8 Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, μάρκας KIDCARS, 
μοντέλο 1188-R, με γραμμοκώδικα 
5204258068774 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω 
υπερθέρμανσης του κινητήρα που φέρει το 
παιχνίδι. 
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9 Παιχνίδι σε μορφή τζελ, μάρκας LG-IMPORTS, 
μοντέλο LG 9444 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

  10 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας World 
Famous Tattoo Ink, με κωδικό παραγωγής 
WFGB161801 και με χώρα κατασκευής τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Χημικός κίνδυνος από 
την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης 
ανισιδίνης στο μελάνι. 
 

 

11 Μελάνι δερματοστιξίας, μάρκας World 
Famous Tattoo Ink, μοντέλο REF WFSJR1, 
κωδικό WFSJR1720011,  με κωδικό παραγωγής 
B20205, ημερομηνία λήξεως 11/21/20 και με 
χώρα κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης ανισιδίνης στο μελάνι. 
 

 

12 Παιχνίδι παζλ με μαγνήτες, μάρκας PEPCO, 
μοντέλο 284451, κωδικό SKU28445101, 
κωδικούς παραγωγής ORD00127036_01, 
ORD00127033_01, ORD00127029_01, 
ORD00106683_01, ORD00106679_01, 
γραμμοκώδικες 2200128445174, 
2200128445167 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στο 
παιχνίδι. 
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13 Ηλεκτρικό παιχνίδι, μάρκας Bai Bian, μοντέλο 
1989/1400868, με γραμμοκώδικα 
8000014008681 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην ακοή από τα 
ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου που 
εκπέμπει το παιχνίδι. Χημικός κίνδυνος από 
πιθανή κατάποση των  μικρών μπαταριών 
που αποσπώνται εύκολα χωρίς τη χρήση 
εργαλείων ή χωρίς την ταυτόχρονη εκτέλεση 
δύο κινήσεων για το άνοιγμα του θαλάμου 
των μπαταριών. 
 

 

14 Ξύλινο παζλ, μάρκας PEPCO, μοντέλο 276731, 
κωδικό SKU27673101, κωδικούς παραγωγής 
ORD00127175_01, ORD00127174_01, 
ORD00127173_01, ORD00127171_01, 
ORD00127170_01, με γραμμοκώδικα 
2200127673165 και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης φορμαλδεΰδης στο 
παιχνίδι. 

   
 

 
 

    

15 Μουσικό παιχνίδι, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
No. PS 668-16 / 4954178, με γραμμοκώδικα 
8713149541786 και με 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. 
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16 Παιχνίδι σετ τόξο με βέλη, μάρκας Sport1, με 
γραμμοκώδικα 8003029602301 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού 
στα μάτια λόγο της ψηλής δύναμης 
πρόσκρουσης που αναπτύσσουν τα βέλη. 

 
 


