
1. Θερμικό χαρτί επωνυμίας «APLI» και με κωδικό 8410782152507. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και περιέχει την ουσία δισφαινόλη 

Α (BPA) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. H BPA είναι μια χημική ουσία η οποία μπορεί να βλάψει την 

κυοφορία. 

 

   
 

2. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Fantasy Ohrringe mit Glas» με διάφορους κωδικούς. 

Το προϊόν είναι τσεχικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 

και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία 

επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να 

προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα 

παιδιά. 

 

 
 

3. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Fashion Jewelry». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι 

χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο 

σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει 

καρκίνο.  

 

 
 

4. Δακτυλίδι με την επωνυμία «Quality Antique Bronze Copper Rose Retro Funky 

Kit». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή 

συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την 



ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά 

και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

 
 

5. Μενταγιόν με την επωνυμία «Fashion Jewelry». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Δανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι 

χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο 

σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει 

καρκίνο.  

 

 
 

6. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Shooting Game» και κωδικό N. 834. Το 

προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και 

περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP)  και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

7. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Shooting Gun Game» και κωδικό Ε13500. 

Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 

και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP)  και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 

το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 



 

 
 

8. Σετ παιχνιδιού (κοσμήματα) επωνυμίας «Hi Swell!» και κωδικό HSP1017303. 

Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 

και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP)  και φθαλικού )δι-ισοεννεϋλ) εστέρα (DINP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

9. Σετ παιχνιδιού (κοσμήματα) επωνυμίας «Hi Swell!» και κωδικό HSP1018120. Το 

προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 

(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 

όριο. 

 

 
 
10.  Μπρασελέ επωνυμίας «Smart Bracelet» και κωδικό TW64.Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 


