
1. Αδιάβροχο σε διάφορα μεγέθη. Το προϊόν είναι Κινέζικης 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 που είναι 0,1% 

κατά βάρος. 

 

 

 

2. Καθαριστικό υαλοκαθαριστήρων με την επωνυμία «Žieminis stiklų ploviklis» και 

κωδικό 5907572337303. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και 

περιέχει Μεθανόλη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

τη νομοθεσία όριο. Η Μεθανόλη είναι εξαιρετικά τοξική ουσία, επικίνδυνη για το 

κεντρικό νευρικό σύστημα και για τα μάτια και σε περίπτωση κατάποσης μπορεί 

να οδηγήσει τύφλωση και θάνατο.  

 

 

 

3. Κόλλα επωνυμίας «Inter Globus» και κωδικό 5906197589623. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία 

Τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 



4. Παντόφλες παραλίας επωνυμίας «Flip Flops» και κωδικό BA21-0002. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει 

την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

5. Σετ κοσμημάτων επωνυμίας «Collier À Breloques Chat Et Boucles Résultats pour 

"bijoux sans nickel" Voir le panier D'oreilles». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το 

Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

 

  

 

6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Glam Girl» και κωδικό ΝΟ 695.  Το προϊόν Το 

προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της εντοπίστηκε 

στην αγορά της Λιθουανίας 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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 



7. Περιδέραιο με την επωνυμία « Pendentif en cuivre doré pour homme Porto Rico 

Carte Pendentif Mode Drapeau Hip Hop Collier Mode». Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας 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.  

 

 

 

8. Παιχνίδι (πυροσβεστηρας) επωνυμίας «Toys toys» και κωδικό 4615. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φινλανδίας και περιέχει 

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

(DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

  

 

9. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Stainless steel» και κωδικό JE01008A. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό 

ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 



 

 

10. Παιχνίδια (παπάκια) επωνυμίας «Baby rattles Pull rope animal». Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και στο πλαστικό 

μέρος του ανιχνεύθηκαν Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ), σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Οι 

ΠΑΥ είναι πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν 

καρκίνο. 

 

 

 

11. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Ice Princess» και κωδικό 1908. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας 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 που είναι 0,1% 

κατά βάρος. 

 

 

 



12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «CHARM IS INFINITE» και κωδικό Νο 2116. Το 

προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας 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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

13. Κόσμημα σώματος επωνυμίας «bananas with two pink stones» και κωδικό 

Nr.14002. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

Γερμανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός 

ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

 

 


