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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

1 Φορητή συσκευή απολύμανσης, άγνωστης 
μάρκας, μοντέλο JL-630, με κωδικό ASIN 
number: B086QQHXVL, με γραμμοκώδικα 
X00167XF65  και με χώρα κατασκευής την 
Κίνα. Λόγω του γεγονότος ότι  το προϊόν δεν 
εκπέμπει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C, 
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 σετ αστυνομικού, που περιλαμβάνει 
όπλο με βέλη, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 
3899-7B, με γραμμοκώδικα 7460801007319 
και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος 
τραυματισμού λόγω του ότι η κινητική 
ενέργεια που αποκτούν τα βέλη είναι 
μεγαλύτερη του επιτρεπόμενου ορίου. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των 
βεντούζων που αποσπώνται από τα βέλη. 
 

 

3 Παιχνίδι περίστροφο με καψύλια, μάρκας 
Ideal Westernland, μοντέλο 1904, με 
γραμμοκώδικα 4007832058014 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος βλάβης στην 
ακοή από τα ψηλά επίπεδα έντασης του ήχου 
που εκπέμπεται, κατά την εκπυρσοκρότηση 
των καψυλίων. 
  

 

4 Παιχνίδι σφυρίχτρα μάρκας –TOYS, με 
γραμμοκώδικα 4029069231305 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού 
αφού λόγο του μικρού μεγέθους της 
σφυρίχτρας, μπορεί εύκολα να  καταποθεί. 
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Α/Α Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία 

5 Παιχνίδι τζελ μάρκας Crazy Aarons, μοντέλο 
NF003, Neon Flash και με χώρα κατασκευής 
την Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης βόριου στο παιχνίδι. 
 

 

6 Παιχνίδι τζελ μάρκας Crazy Aarons, μοντέλο 
AB020, Amethyst Blush και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Χημικός κίνδυνος από 
την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης βόριου 
στο παιχνίδι. 
  

7 Παιδικά παγουρίνα μάρκας Tri-Coastal Design, 
με κωδικούς παραγωγής K10271-68320, 
K10271-68320, K10271-24028, K10271-23665, 
K10271-23665, K10271-24400  και με χώρα 
κατασκευής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση της 
θηλής που αποσπάται από τα παγουρίνα. 
 

 

8 Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι μάρκας 
4Kidz, μοντέλα HBN00127/128/129, με 
γραμμοκώδικα 5903002772317 και με χώρα 
κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω 
μειωμένης αντοχής των ραφών, με πιθανή 
κατάποση του υλικού που φέρει στο 
εσωτερικό του το παιχνίδι. 
 

 
 


