
1. Κόλλα παπουτσιών με την επωνυμία «GAROSA». Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει 

την καρκινογόνο ουσία Βενζόλιο, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

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

 

 

 

2. Τσάντα για ψώνια επωνυμίας «Honana». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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. 

   

  

 

3. Μπάλες θαλάσσης ονομασίας «SYZ» και με κωδικό X002QFX9L5. Το προϊόν 

πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και 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 

 

 

 



4. Φουσκωτό τραπέζι πικ νικ ονομασίας «134 * 64 cm Uppblåsbar tabell Servering för 

BBQ Bar fest Buffé Iskylare Picknickbord» και με κωδικό  8720035446889. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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.  

 

 

5. Παιχνίδι μπάνιου (παπάκι) ονομασίας «Baby Pet Bath Ankor Leksak» και με κωδικό  

91440300MA5FLJ0R7K. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 

αγορά της Σουηδίας 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.  

 

  

 

6. Σωσίβιο ονομασίας «Summer Inflatable Swimming Rings Pool Float Tube Round 

Shaped Swim Rings Adult» και με κωδικό  304001157 956. Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Σουηδίας  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. 

 



7. Σωσίβιο επωνυμίας «Osuter 2 st pool flytande ring simbassäng uppblåsbara» και με 

κωδικό  X001AWD1Q5. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας 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. 

 

 

8. Μπάλα θαλάσσης επωνυμίας «PVC uppblåsbar strandboll mångfärgad barnbadboll 

sommarleksaker» και με κωδικό  SH0513 12B-3-2. Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Σουηδίας 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. Κρέμες μαγνησίου ονομασίας «MYLEORE» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν 

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 

 



 

10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Rainbow GIRLS» και κωδικό 1840. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Τσεχίας  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.  

 

 

       


