
 

1. Θερμικό χαρτί με την ονομασία «FORPUS» και κωδικό F040902. Το προϊόν είναι 
Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λετονίας και περιέχει την ουσία  
δισφαινόλη Α (BPA) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο. H BPA είναι μια χημική ουσία επιβαρυντική για την κυοφορία. 
 

 
 

2. Δάπεδο για προστασία από την πτώση με την επωνυμία «Fallskyddsplatta svart» 
και κωδικό 00-004-383-1. Το προϊόν είναι Γερμανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Σουηδίας 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. 
 

 
 

3. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Sticks Jewelry Charm Earrings Good quality New 
arrive 2017 Trend fashion women earrings». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Σουηδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής 
και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 
 

4. Περιδέραιο με την επωνυμία «Fvermecky» και κωδικό 461665601.Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το 
Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται 
στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο.  
 



 

 
 
5. Περιδέραιο με την επωνυμία «Bellaven 1 X Personalized Gold Coin Drop Pendant 

Necklace Durable Turquoise Chain Jewelry».Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 
Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να 
βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

 
 

6. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Fashion Jewelry» και κωδικό 0108--0--14308.Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 
συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο.  

 
 

7. Δακτυλίδι με κωδικούς 2000531293283 και 2000537109120. Το προϊόν 
εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το 
Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται 
στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει 
καρκίνο.  
 

 
 



 

8. Σκουλαρίκια με κωδικούς 2021569 και  2029727. Το προϊόν είναι Κινέζικης 
κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση 
Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 
συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο.  

 

 
9. Δερμάτινο μπρασελέ με την επωνυμία «Fashion Jewelry Multilayer Braided 

Leather Triangle Owl Wings Cuff» και κωδικό 1031--0--11476.Το προϊόν είναι 
Κινέζικης κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

  

 
 

10. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Earrings flower oval stone turquoise». Το προϊόν 
είναι Κινέζικης κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή 
συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 
υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

  
 

11. Μπρασελέ με την επωνυμία «Occident Modeable Popular Round Plate Hot Sale 
Armband».Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής εντοπίστηκε στην αγορά της 
Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία 
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να 
βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

 



 

 
12. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fashion Happy Time» και κωδικό LEC009033.Το 

προϊόν είναι Κινέζικης 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. 
 

 
 

13. Σετ παιχνιδιών επωνυμίας «Mega Creative» και κωδικό INDEX 454146.Το προϊόν 
είναι Κινέζικης 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. 

 
 

14. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Pretty Angel» και κωδικό LEE 781519.Το προϊόν είναι 
Κινέζικης 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. 



 

 
 

15. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Girl» και κωδικό NO.Q18.Το προϊόν είναι Κινέζικης 
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. 

 

 
 
16. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Midex» και κωδικό BB214538/8198.Το προϊόν είναι 

Κινέζικης 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. 

 

 
 


