
 

1. Εργαλείο συγκόλλησης επωνυμίας «FERM» και με κωδικό SGM1014. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο 

Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο 

σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή 

αγέννητα παιδιά. 

 

2. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Fragrantly Modern Memories» με κωδικό YX014. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Princess Mermaid» και με κωδικό 18050036/L2964. 

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. 



 

 

 

4. Παιδική κούκλα επωνυμίας «Lalka» και με κωδικό A2175. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Παιδική κούκλα με κωδικό NGT0000179. 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. 

 



 

6. Πλαστική μπάλα επωνυμίας «Sport toys» και με κωδικό QX406. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δι- ισοβουτυλεστέρα (DΙBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που 

είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

 

7. Δερμάτινο παντελονάκι με την ονομασία «COUNTRY MADDOX» και με κωδικό 

4054126156475. Το προϊόν είναι Ινδικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 

της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το Χρώμιο (VI) 

είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

8. Σκουλαρίκια επωνυμίας «rossetti» και με κωδικό 20589851. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο και κάδμιο σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι 

ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και 

το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 

συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 



 

 

 

9. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «TEDi» και με κωδικό 99023001751000000100. 

Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 

περιέχει Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

    

 

10. Σανδάλια παραλίας με κωδικό RZN-102. Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, 

και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο και κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός 

ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και το 

Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 

συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 



 

 

 

11. Αντιολισθητικό χαλάκι, επωνυμίας «G!» και με κωδικό 351840. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου 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. 

 

 


