
1. Σφυρίχτρα με τθν επωνυμία «TRIXIE» και κωδικό  No 2253. Το προϊόν ζχει καταςκευαςτεί ςτθν Κίνα, 

εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ και ςε αυτό ανιχνεφκθκε νικζλιο (ουςία θ οποία είναι ιςχυρόσ 

ευαιςκθτοποιθτισ και μπορεί να προκαλζςει αλλεργικζσ αντιδράςεισ) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το 

μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 

 
 

2. Ανδρικά παποφτςια με τθν επωνυμία « Alvaro Moreno» και Barcode 8434658048114. Το προϊόν είναι 

κινεηικισ καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Ιςπανίασ και περιζχει εξαςκενζσ χρώμιο, ουςία θ 

οποία μπορεί να προκαλζςει αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 

 

 
 

3. Ανδρικά ςανδάλια με τθν επωνυμία «Vicmart» και με κωδικό 463-5. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Ιςπανίασ και περιζχει εξαςκενζσ χρώμιο, ουςία θ οποία 

μπορεί να προκαλζςει αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 

 

 
 



4. Γυναικεία παποφτςια με τθν επωνυμία «Isotoner» και με κωδικό  93363-AAN. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Ιςπανίασ και περιζχει εξαςκενζσ χρώμιο, ουςία θ οποία 

μπορεί να προκαλζςει αλλεργικζσ αντιδράςεισ. 

 
 

5. Παιδικι κοφκλα ονομαςίασ «Angel sweet» με κωδικό NO.YG1611. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Κροατίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι 

ουςία Φκαλικό δισ (2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο 

από τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

                
 

6. Πλαςτικά ηωάκια επωνυμίασ «Unikatoy» με κωδικό art 94196. Το προϊόν είναι κινεηικισ καταςκευισ, 

εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Κροατίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία Φκαλικό δισ 

(2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ νομοκεςία 

όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

 



7. Παιδικι κοφκλα επωνυμίασ «Mega Creative» με κωδικό 704974. Το προϊόν είναι κινεηικισ καταςκευισ, 

εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Σουθδίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία Φκαλικό δισ 

(2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ νομοκεςία 

όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

 

 
 

8. Πλαςτικά παπάκια ονομαςίασ «Ducks and ring» με κωδικό  YFM002. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Τςεχίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία 

Φκαλικό δισ (2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από 

τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

                

 
 

9. Παιδικι κοφκλα ονομαςίασ «Sweet day, Lovely» με κωδικό   NO.1808. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Τςεχίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία 

Φκαλικό δισ (2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από 

τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

 

 
    



10. Σκουλαρίκια με τθν επωνυμία «Highstreet Accessories» και κωδικό  No 2564232. Το προϊόν ζχει 

καταςκευαςτεί ςτθν Ολλανδία, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Γερμανίασ και ςε αυτό ανιχνεφκθκε 

νικζλιο (ουςία θ οποία είναι ιςχυρόσ ευαιςκθτοποιθτισ και μπορεί να προκαλζςει αλλεργικζσ 

αντιδράςεισ) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ νομοκεςία όριο που είναι 

0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 
11. Παιδικι κοφκλα ονομαςίασ «DAMAS», με κωδικό ref. 368B-3. Το προϊόν είναι κινεηικισ καταςκευισ, 

εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Ιςπανίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία Φκαλικό δισ 

(2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από τθ νομοκεςία 

όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

 
12. Παιδικι κοφκλα ονομαςίασ « SHUN SONG», με κωδικό NO.SS-003. Το προϊόν είναι κινεηικισ 

καταςκευισ, εντοπίςτθκε ςτθν αγορά τθσ Τςεχίασ και περιζχει τθν τοξικι για τθν αναπαραγωγι ουςία 

Φκαλικό δισ (2-αικυλεξυλ) εςτζρα (DEHP) ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από το μζγιςτο επιτρεπόμενο από 

τθ νομοκεςία όριο που είναι 0,1% κατά βάροσ. 

 


