
 
1. Πξνϊόληα θαζαξηζκνύ ηνπαιέηαο επωλπκίαο «ΟΚΚΟ» θαη κε θωδηθό 

4779041770352. Τν πξνϊόλ είλαη ιηζνπαληθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε 
ζηελ αγνξά ηεο Λεηνλίαο θαη είλαη επηθίλδπλν θαζώο δελ έρεη ηελ 
πξνβιεπόκελε επηζήκαλζε ζηελ ζπζθεπαζία κε ηα εηθνλνγξάκκαηα 
θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηηο δειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο θαη πξνθύιαμεο. 

 

 
 

2. Πξνϊόληα θαζαξηζκνύ γπαιηώλ επωλπκίαο «Net clair». Τν πξνϊόλ είλαη 
γεξκαληθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο θαη είλαη 
επηθίλδπλν θαζώο δελ έρεη ηελ πξνβιεπόκελε επηζήκαλζε ζηελ 
ζπζθεπαζία κε ηα εηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηηο δειώζεηο 
επηθηλδπλόηεηαο θαη πξνθύιαμεο. 

 

   
 

3. Δεξκάηηλα παπνύηζηα κε ηελ επωλπκία «Halonen» θαη κε θωδηθό 
HM1706-Z1. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ 
αγνξά ηεο Φηιαλδίαο θαη πεξηέρεη εμαζζελέο ρξώκην, νπζία ε νπνία 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 
 

 
 

4.  Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Beauty» θαη κε θωδηθό 8106. Τν πξνϊόλ είλαη 
θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο θαη πεξηέρεη 
ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία θζαιηθό δηηζνβνπηύιν εζηέξα 
(DBP)  ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 
λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 



 

  
 

5. Σεη παηρληδηώλ κπάληνπ (παπάθηα) νλνκαζίαο «Rubber duck with 
ducklings» θαη κε θωδηθό YF001. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, 
εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ 
αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε 
πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία 
όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 
 

 
 

6. Σεη παηρληδηώλ (κνλόθεξνη) νλνκαζίαο «Hua Ya» θαη κε θωδηθό 
NGH9306351. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ 
αγνξά ηεο Πνιωλίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία 
Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 
κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 
 

 
 

 



7. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Cry Babies - Nala» θαη κε θωδηθό 
18/10657/-36-46. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ 
αγνξά ηεο Ιξιαλδίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία 
Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 
κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

8. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «EnchanTimals» (είλαη πξνϊόλ απνκίκεζεο) 
θαη κε θωδηθό 8168. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε 
ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή 
νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν 
από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 
βάξνο. 

 

   
 


