
 

Προϊόνηα ποσ περιέτοσν επικίνδσνες τημικές οσζίες 

 

1. Παπνύηζηα κε ηελ νλνκαζία «Aqua Sphere» θαη κε θωδηθό 16000441. Τν πξνϊόλ 

είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο θαη πεξηέρεη 

Πνιπθπθιηθνύο Αξωκαηηθνύο Υδξνγνλάλζξαθεο (PAHs), ρεκηθέο νπζίεο πνπ ηαμηλνκνύληαη 

ωο θαξθηλνγόλεο,  κεηαιιαμηνγόλεο θαη ηνμηθέο γηα ηελ αλαπαξαγωγή, ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην. 

 

2. Σθνπιαξίθηα κε ηελ επωλπκία «Lolilota» θαη κε θωδηθό 17CDE02195250. Τν πξνϊόλ 

είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο θαη ζε απηό αληρλεύζεθε 

Μόιπβδνο (νπζία ε νπνία είλαη ηνμηθή θαη επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην. 

 

 

 

3.   Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Princess Catherine Doll» κε θωδηθό 3011. Τν πξνϊόλ 

είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα 

ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 



 

 

4.   Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Mermaid Stor» θαη κε θωδηθό 02014G. Τν πξνϊόλ 

είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Πνιωλίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή 

γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) θαη θζαιηθό 

δηηζνβνπηύιν εζηέξα (DIBP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 

λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

5.  Μνπζηθό παηρλίδη νλνκαζίαο «Electronic organ - musical learning keyboard» κε 

θωδηθό 00312414. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο 

Τζερίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 

εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία 

όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 

 

6.  Πιαζηηθή θνύθια επωλπκίαο «Beauty Girl Sweet» κε θωδηθό NGHH039519. Τν 

πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Πνιωλίαο θαη πεξηέρεη ηελ 

ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 



 

 

7. Πιαζηηθή θνύθια επωλπκίαο «Hua Ya» κε θωδηθό Νν. 0183. Τν πξνϊόλ είλαη 

θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Πνιωλίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα 

ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 

 

 

 

8.  Πιαζηηθή θνύθια επωλπκίαο «Doc McStuffins» κε θωδηθό 327. Τν πξνϊόλ είλαη 

θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Σινβελίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα 

ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 

 



 

 

 

9. Πιαζηηθή παηρλίδη επωλπκίαο «My Pretty Horse» κε θωδηθό HXX083565. Τν πξνϊόλ 

είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή 

γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 

 

 

10. Πιαζηηθή θνύθια επωλπκίαο «Fashiont girl» κε θωδηθό 8116. Τν πξνϊόλ είλαη 

θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Σινβελίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα 

ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 

βάξνο. 

 

 

 


