
1. Κολιέ επωνυμίας «Collier 3 Stück, Handmade with love» με κωδικό 

990820035110000000100.  Το προϊόν είναι Κινέζικης 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. 

 

 

 

2. Περιδέραιο επωνυμίας «Halskette» και με κωδικό 19180133000. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 

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.  

 

 

 

3. Δακτυλίδι επωνυμίας «Ring» και με κωδικό 18895005009. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. Μπρασελέ επωνυμίας «Armreif» και με κωδικό 18332005000. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. Κοσμήματα σώματος με την επωνυμία «Primark» και με κωδικό 4102702. 

Το προϊόν είναι Κινεζικής 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 

 

 

 

6. Σετ παιχνιδιού (όπλο) επωνυμίας «Police soft bullet gun» και κωδικό  

N0.008, N0:RG14018-4. 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 «The Police warrior» και κωδικό  N0: 

RG14018-6. 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 (όπλο) επωνυμίας «FORCE the rise of battle» και N0: 

RG14018-2. 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. 

 

 

 



9. Γυαλιά ηλίου με bluetooth επωνυμίας «Sun glasses with bluetooth» και 

κωδικό EE_338_D. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 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. 

 

 

  

10. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «APEL PLASTIK» και κωδικό AP170513-

08N/70. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 

της Ιταλίας 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. 

 

 

 

 

11. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Wuleeuper». Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στο Κονγκό, εντοπίστηκε στην αγορά της Μεγάλης 

Βρετανίας 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. 

 



 

 

12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Happy Princess» και κωδικό N0. SK-

39256.Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 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. 

 

 

 

13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «GUANGDA» και κωδικό REF: 02695. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 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. 

 



 

 

14. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «BMW Motorrad» και κωδικό 

76218560844. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην 

αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το 

χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

 

15. Δερμάτινο σακάκι με την επωνυμία «BMW Motorrad» και κωδικό 

76129899222. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκαν στην 

αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το 

χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

  


