
1. Στόκος με την επωνυμία «Rectorseal» και κωδικό 8681734013256. Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στις ΗΠΑ, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και είναι 

επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στη συσκευασία με τα 

εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και 

προφύλαξης. 

 

 

 

2. Παιχνίδια (κούκλες με βεντούζα) επωνυμίας «Plush animals» και κωδικό 

6420190140142. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 

της Φιλανδίας και στα πλαστικά τους σημεία περιέχουν την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 

3. Παιχνίδι μπάνιου επωνυμίας «Zabawka» και κωδικό TC35904. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και στα πλαστικά του 

σημεία περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. 

 



 

 

4. Παιδική κούκλα επωνυμίας «my first Fashion Perfect» και κωδικό 958. 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. 

 

 

 

5. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Sweet Princess the First» και κωδικό DY810. 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. 

 

 

 



6. Παιδική κούκλα επωνυμίας «HH Poland» και κωδικό CF1015. 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. 

 

 

 

7. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Madipol» και κωδικό CT-6. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει τις τοξικές για την 

αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και φθαλικού δι-

ισοεννεϋλίου (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από 

τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 

8. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Sweet Love» και κωδικό ZR-592. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει τις 

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 



φθαλικού δι-ισοεννεϋλίου (DINP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 


