
 
1. Δερμάτινα γάντια εργασίας επωνυμίας «Roeckl» με κωδικό 11013-942. Το προϊόν 

είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 
εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

2. Δερμάτινα γάντια επωνυμίας «Roeckl» και με κωδικό 13011-004. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

  
 

3. Περιδέραιο επωνυμίας «Leslii» και με κωδικό 210211749. Το προϊόν είναι κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει κάδμιο σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

 
 

4. Παιδικά παπούτσια με την επωνυμία «Staro Paris» με κωδικό 318-K11167B. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και στα 
μεταλλικά του μέρη ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός 
ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / 
cm² / εβδομάδα. 

 

 
 

5. Στυλό άγνωστης επωνυμίας με κωδικό 03-1002. Το προϊόν είναι κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο 
(ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 



 
 

6. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Fashion Jewelry». Το προϊόν είναι κινεζικής 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο 
(ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 
όριο που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 

  
 

7. Σετ παιχνιδιού (Πόνυ) ονομασίας «Beauty Horse» με κωδικό 1712. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας 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 που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 

 

 
 

8. Χρώματα ψεκασμού ονομασίας «MARCEU» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πορτογαλίας και περιέχει την 
επικίνδυνη ουσία τολουόλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

9. Θέρμος για παιδιά ονομασίας «Wärmflasche» με κωδικό 409997. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως 



καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

10. Πλαστικά παιχνίδια μπάνιου με διάφορες ονομασίες. Τα προϊόντα εντοπίστηκαν στην 
αγορά της Δανίας και περιέχουν την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις 
(2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

   
 

11. Πλαστική κούκλα ονομασίας «E-classy» και με Barcode 8718053884608. Το προϊόν 
είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Αυστρίας 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 που είναι 
0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

12. Σετ παιχνιδιού ονομασίας «MICRO PLANET», με κωδικούς 488509 και 605909. Το 
προϊόν είναι πορτογαλικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και σε 
εξάρτημα του (στα γυαλιά που παρέχονται) περιέχεται η τοξική για την αναπαραγωγή 
ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

   


