
 
1. Δεξκάηηλα γάληηα εξγαζίαο επωλπκίαο «NORDIO» θαη κε θωδηθό 139. Τν 

πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο θαη 
πεξηέρεη εμαζζελέο ρξώκην, νπζία ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο 
αληηδξάζεηο. 

 

 
  

2. Δεξκάηηλα γάληηα εξγαζίαο κε θωδηθό 57. Τν πξνϊόλ είλαη παθηζηαληθήο 
θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Φηιαλδίαο θαη πεξηέρεη εμαζζελέο 
ρξώκην, νπζία ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 

 

 
 

3. Δεξκάηηλα γάληηα αλαξξίρεζεο επωλπκίαο «Singing Rock» θαη κε θωδηθό 
Grippy, F/F. Τν πξνϊόλ είλαη ηζερηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά 
ηεο Γεξκαλίαο θαη πεξηέρεη εμαζζελέο ρξώκην, νπζία ε νπνία κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. 

 

 
4. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Gazelo Toys» θαη κε θωδηθό N0.K899-33. 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. 

 



  
 

5. Σεη παηρληδηνύ (παηίλη) νλνκαζίαο «SPORTI» θαη κε θωδηθό 082031. Τν 
πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο 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. Σεη παηρληδηνύ (Παηρλίδηα γηα ηα καιιηά) νλνκαζίαο «Cigioki» θαη κε θωδηθό 
06-2016. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο 
Ιηαιίαο θαη πεξηέρεη ηηο ηνμηθέο γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζίεο Φζαιηθό δηο (2-
αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) θαη θζαιηθό δηηζνβνπηύιν εζηέξα (DBP) ζε 
πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

7. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Barbara Sposa» θαη κε θωδηθό A4596. Τν 
πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Ιηαιίαο θαη 
πεξηέρεη ηηο ηνμηθέο γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζίεο Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) θαη θζαιηθό δηηζνβνπηύιν εζηέξα (DBP) ζε πνζνζηό 
κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 
0,1% θαηά βάξνο. 

 



 
 

8. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Sweet princess the First» θαη κε Barcode 
8590492094325. Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ 
αγνξά ηεο Γεξκαλίαο 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 θνύθια νλνκαζίαο «BABY LOVE» θαη κε θωδηθό NO.QT607. Τν 
πξνϊόλ, ην νπνίν απνηειεί πξνϊόλ αληηγξαθήο, 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. 

 

   


