
1. Κηροπήγια επωνυμίας «Zelected by Houze». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 

της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε μόλυβδος, ουσία η οποία είναι τοξική και 

επικίνδυνη για το περιβάλλον, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 

2. Διακοσμητικό σπιτιού επωνυμίας «Zelected by Houze» και κωδικό 822220. Το 

προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε μόλυβδος, 

ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον, σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 

3. Βραχιόλια επωνυμίας «etNox» και κωδικό UA4136. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, 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. Σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Guanlin/ DOCTOR SET» και κωδικό SC3679. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

 

 

5. Σετ παιχνιδιού επωνυμίας «Zestaw policyjny» και κωδικό Α241128. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει τις τοξικές 

για την αναπαραγωγή ουσίες φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP)  και φθαλικό 

διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. 

 

 

 

6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Leisure holiday» και κωδικό Ν0.Η902. 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 

φθαλικό διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 

από τη νομοθεσία όριο. 

 



 

 

7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Yong XR Toys/Abababy» και κωδικό 12-03. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

 

 

8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «OM / LE ROYAL» και κωδικό 3922. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

 

 



9. Πλαστική μπάλα αναπήδησης επωνυμίας «Lo Lo Ball» και κωδικό ΝΕ-30101. Το 

προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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 «Beauty Fashion» και κωδικό ΔΔ011. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής 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. 

 

 

 

 

11. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «H2O Just add water!» και κωδικό 1289. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής 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. 

 



 

 

12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «lovely GIRL» και κωδικό 559. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «FASHION SHOW» και κωδικό 1291. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής 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. 

 

 

 

 


