
 

 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Συσκευή απολύμανσης κινητών 

τηλεφώνων άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι  δεν 

ακολουθήθηκαν οποιεσδήποτε διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης του 

προϊόντος, δημιουργείται η λανθασμένη 

εντύπωση στο χρήστη ότι προστατεύεται 

από την πανδημία COVID-19 ή/και άλλες 

λοιμώξεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε 

σοβαρό κίνδυνο.  

  

 

2 Παιχνίδι οδοντοφυΐας σε μορφή μπιμπερό 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους του 

παιχνιδιού, που μπορεί να σφηνωθεί στο 

λάρυγγα του παιδιού.     

 

 

3 Φορητή συσκευή απολύμανσης, που 

εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 

συσκευή. 

 

 



 

Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

4 Φορητή συσκευή απολύμανσης, που 

εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, μάρκας 

Maso Auto, μοντέλο HD-UV-01PL03 και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι  δεν 

ακολουθήθηκαν οποιεσδήποτε διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης του 

προϊόντος, δημιουργείται η λανθασμένη 

εντύπωση στο χρήστη ότι προστατεύεται 

από την πανδημία COVID-19 ή/και άλλες 

λοιμώξεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε 

σοβαρό κίνδυνο.  

 

 

5 Μπαλόνια άγνωστης μάρκας, μοντέλο 

95001, με κωδικό παραγωγής 190217, με 

γραμμοκώδικα 8714572 950015 και με 

χώρα κατασκευής την Ολλανδία. 

 

Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 

υψηλής συγκέντρωσης νιτροσαμίνων στα 

μπαλόνια. 

 

 

6 Φορητή συσκευή απολύμανσης, που 

εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος βλάβης στην όραση από την 

υψηλή ακτινοβολία που εκπέμπει η 

συσκευή. 
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7 Φορητή συσκευή απολύμανσης, που 

εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία, άγνωστης 

μάρκας και με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι  δεν 

ακολουθήθηκαν οποιεσδήποτε διαδικασίες 

εκτίμησης της συμμόρφωσης του 

προϊόντος, δημιουργείται η λανθασμένη 

εντύπωση στο χρήστη ότι προστατεύεται 

από την πανδημία COVID-19 ή/και άλλες 

λοιμώξεις με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε 

σοβαρό κίνδυνο.  

 

 

8 Ποδήλατα μάρκας vsf fahrradmanufaktur, 

μοντέλα vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, 

Rahmenhöhe 50cm Artikelnummer: 

102020416, vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, 

Rahmenhöhe 55cm Artikelnummer: 

102020417, vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, 

Rahmenhöhe 45cm Artikelnummer: 

102020415, και με χώρα κατασκευής την 

Γερμανία. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανό 

σπάσιμο της μπροστινής ανάρτησης του 

ποδηλάτου. 
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9 Παιδική μπλούζα μάρκας AJJ Design, 

μοντέλο 8339 και με χώρα κατασκευής την 

Ιταλία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στην περιοχή του 

λαιμού. 

 

 

  10 Παιχνίδι οδοντοφυΐας σε μορφή 

σταφυλιών, άγνωστης μάρκας και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους του 

παιχνιδιού, που μπορεί να σφηνωθεί στο 

λάρυγγα του παιδιού.     

  

 

11 Φωτάκια Led μάρκας Kitosun Lights, με 

γραμμοκώδικα X000ZTUE91 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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12 Παιχνίδι σετ με όπλα και βέλη άγνωστης 

μάρκας, μοντέλο GS166045, με 

γραμμοκώδικα 681711660451 και με χώρα 

κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

των βεντούζων που αποσπώνται από τα 

βέλη. 

  

 

13 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 

Fashion Friends, μοντέλο 52082, με 

γραμμοκώδικα 8052780420822 και με 

χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση 

μικρών κομματιών που αποσπώνται από 

το παιχνίδι. 

 

 

14 Κοριτσίστικο φόρεμα άγνωστης μάρκας και 

με χώρα κατασκευής την Κίνα. 

 

Κίνδυνος τραυματισμού από την 

παρουσία ζώνης στην περιοχή της μέσης 

του ενδύματος, της οποίας το μήκος είναι 

μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο. 
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15 Προστατευτικά μαξιλαράκια βρεφικού 

κρεβατιού σε μορφή καρδίας, σύννεφου και 

κουκουβάγιας, άγνωστης μάρκας και με 

χώρα κατασκευής την Βουλγαρία. 

 

Κίνδυνος στραγγαλισμού από την 

παρουσία κορδονιών στα προϊόντα του 

οποίου το μήκος είναι μεγαλύτερο από το 

επιτρεπόμενο. 

   

     

 

16 Παιχνίδι οδοντοφυΐας σε μορφή αρκουδιού, 

άγνωστης μάρκας και με χώρα κατασκευής 

την Κίνα. 

 

Κίνδυνος πνιγμού λόγω του μεγέθους του 

παιχνιδιού, που μπορεί να σφηνωθεί στο 

λάρυγγα του παιδιού.     

 

 

 


