
 

1. Γάντια επωνυμίας «Outtrek outwear» και κωδικό 99141020720. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει στο πλαστικό υλικό του, 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. Κόλλα στιγμής ονομασίας «Superglue cyanoacrylate adhesive» και κωδικό 502. Το 

προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι 

επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 

εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 

 

 

 

3. Κόλλα στιγμής ονομασίας «Guo Elephant Cyanoacrylates adhesive». Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και είναι επικίνδυνο 

καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 

εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 
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4. Κόλλα στιγμής επωνυμίας «All purpose-Adhesive-Super Glue». Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι 

ύποπτη καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

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

 

  

 

5. Κόλλα στιγμής επωνυμίας «Superglue - Cyanocrylate adhesive». Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει χλωροφόρμιο, ουσία η οποία είναι 

ύποπτη καρκινογένεσης, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

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

 

 

 

6. Περιδέραιο με την επωνυμία «Small Dragon Claw Pendant - Amethyst» και κωδικό 

GGP-05. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

Σλοβακίας 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.  
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7. Περιδέραιο με την επωνυμία «Small Dragon Claw Pendant - Black Agathe» και 

κωδικό GGP-02. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

Σλοβακίας 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. Πλαστικά εσώρουχα επωνυμίας «ABDL». Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει, στα πλαστικά του μέρη 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. 

 

 

9. Μπλούζα επωνυμίας «UTERQÜE» και κωδικό YJB658A. Το προϊόν είναι Κινέζικης 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει αζωχρωστικές οι 

οποίες απελευθερώνουν καρκινογόνες ουσίες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
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10. Παιδικά παπουτσάκια επωνυμίας «Robeez» και κωδικό 3616423522530. Το προϊόν 

είναι Ινδικής κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 

εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

 

11. Πλαστική νυχτερίδα ονομασίας «Smiffys» και με κωδικό 5020570570890. Το προϊόν 

πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και στα πλαστικά του 

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

εστέρα (DEHP) και Φθαλικό ισο-διβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 

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

 

 

  

12. Αυτοκινητάκια επωνυμίας «Cute Mini Movable Cars Mold». Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Μάλτας και περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 

οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για 

την αναπαραγωγή, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. 

 

 

 

13. Πλαστικές κούκλες επωνυμίας «Family 4 Person Doll Set 1 Mom/1 Dad/2 Little». Το 

προϊόν στην αγορά της Mάλτας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία 
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Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

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

 

 

14. Πλαστική μπάλα γιόγκας ονομασίας «Ox brand» και με κωδικό 7057320359281. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος. Επίσης ανιχνεύθηκαν Πολυκυκλικοί Αρωματικοί 

Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ). Οι ΠΑΥ είναι πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί 

να προκαλέσουν καρκίνο, και ταξινομούνται ως μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την 

αναπαραγωγή. 

 

 

15. Πλαστικές φιγούρες επωνυμίας «ABDL». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει, στα πλαστικά του μέρη, 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. 
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16. Πλαστικές φιγούρες επωνυμίας «Toy mini figures monster animation model 

collection». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας 

και περιέχει, στα πλαστικά του μέρη, την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία 

Φθαλικό δι-ισοεννεϋλεστέρα (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

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

 

 

 

17. Σετ παιχνιδιού (τόξο) ονομασίας «21 Inch Outdoor Shooting Toys For Children 

Simulat» και κωδικό 0776. Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά 

της Μάλτας και στα πλαστικά του μέρη 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. 

 

 

 

 

18. Σετ παιχνιδιού (πιστόλι) ονομασίας «Children Soft Bullet Toy Gun Safe Sucked». Το 

προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας και στα πλαστικά 

του μέρη 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. 
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19. Σετ παιχνιδιού (τόξο) ονομασίας «Fun Simulation Archery Bow And Arrow 

Simulation». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Μάλτας 

και στα πλαστικά του μέρη 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. 

 

 

20. Φουσκωτό παιχνίδι επωνυμίας «Bestway» και κωδικό 52234. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει στο 

πλαστικό υλικό του την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικό δι-

ισοβουτυλεστέρα (DIΒP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

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

 

 

 

21. Ακουστικά επωνυμίας «Denver» και κωδικό 12227-11/18/03011. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει στο πλαστικό υλικό του την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε 
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ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος.  

 

 

 


