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1. Κόφτης με την επωνυμία «Work Plus» και με κωδικό 63418. Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γερμανίας και στα πλαστικά του σημεία 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. 

 

 

 

 

 

2. Διακοσμητικό μαλλιών με την ονομασία «Modeschmuck Keltischer Haar Schmuck 2 

Spiralen im Set Kringelförmig silber». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 

 

 

 

3. Σετ Μπρασελέ με την ονομασία «Set mehrere Armbänder aus goldfarbenen Ketten 

mit vers. Anhänger in Blumen, Herzen, und Kugeln». Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 

 

4. Μπρασελέ με την ονομασία «202 Armband mit Drachenkopf in silber. 2 einzelne 

Drachenköpfe mit Schließmechanismus». Το προϊόν πωλείται διαδικτυακά, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «MANGO» και με κωδικό  84454384966674. Το 

προϊόν είναι ισπανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 

περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία 

ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 



 

6. Σκουλαρίκια και μενταγιόν με την επωνυμία «Fashion Jewelry». Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φινλανδίας 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. Παιδική μπλούζα επωνυμίας «Keiki» και με κωδικό 21H-D2905. Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά, εντοπίστηκε στην αγορά της Φινλανδίας και στα πλαστικά του μέρη 

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. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Brianna» και με κωδικό Β07. 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. 

 

 

 

 

9. Πλαστική μπάλα επωνυμίας «TASSO» και με κωδικό N-932-11. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την τοξική 

για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό ισο-διβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% 

κατά βάρος. 

 

  


