
 
1. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Hestra». Το προϊόν είναι κατασκευασμένο 

στην Κίνα, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
2. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Unmade Copenhagen» και με κωδικό 

570957841524144402. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Ελβετία, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει εξασθενές χρώμιο, ουσία η 
οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
 

 
3. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Primark» και με κωδικό 3444301. Το προϊόν 

είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβενίας και περιέχει 
κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. 

 

 
 

4. Βραχιόλια επωνυμίας «Xinshishi». Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβενίας και περιέχει κάδμιο σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

 
 



5. Αντισκωριακό σκεύασμα επωνυμίας «MOVILIS» και με κωδικό 
4770286383079. Το προϊόν είναι ρωσικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Λιθουανίας και είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει το απαιτούμενο 
πώμα ασφαλείας και την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία. 

 
 

6. Σκουλαρίκια επωνυμίας «lbero» με κωδικό 41068. Το προϊόν είναι κινεζικής 
κατασκευής,  εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας και περιέχει κάδμιο και 
μόλυβδο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο.  

 

 
 
7. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Sweet Fashion». Το προϊόν είναι κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και περιέχει την 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας εστέρα (DEHP) 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο 
που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
  



8. Πλαστική κούκλα ονομασίας «GIRL BEAUTIFUL/Flower language» με κωδικό  
097. 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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

  

 
 

9. Πλαστική κούκλα ονομασίας «ADAR» με κωδικό  5901271448063. 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.  

 
 

10. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Elegant Girl/Charm Lovely Girl» με κωδικό  
N0.693. 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  φθαλικού διβουτυλεστέρα (DBP) σε ποσοστό 
μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 
0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

11. Σετ παιχνιδιών (πλαστικές φιγούρες) ονομασίας « EPIC Games, Fortnite» και 
με κωδικό 63519. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σουηδίας 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. Πλαστικές μπάλες ονομασίας «Gazelo Toys» και με κωδικό 5907773991793. 
Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας 
και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικού διβουτυλεστέρα 
(DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

13. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Fashion Girl/Sweet» με κωδικό Νο 689. 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 που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Πλαστική κούκλα ονομασίας «lovely»με κωδικό 696. 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 που 
είναι 0,1% κατά βάρος. 

 
 


